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Η δπζθνηιηόηεηα απνηειεί κία ζπρλή θαηάζηαζε, ε νπνία ηαιαηπσξεί ε έρεη ηαιαηπσξήζεη
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ. Απνηειεί κία σπόνια καηάζηαζη θαηά ηελ νπνία ζπλήζσο:
 είηε ε ζπρλόηεηα επίζθεςεο ζηε ηνπαιέηα είλαη κεησκέλε ιόγσ έιιεηςεο
επηζπκίαο
 είηε ππάξρεη κεγάιε πξνζπάζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θέλσζεο
 είηε ππάξρεη ζπλδπαζκόο ησλ δπν θαηαζηάζεσλ
 επίζεο κπνξεί λα ζπλππαξρεη κε θνηιηαθό πόλν, θνύζθσκα ηεο θνηιηάο
(αλαθνπθίδεηαη κε ηελ θέλσζε ηνπ έληεξνπ) θαη ε νπνία κπνξεί λα απνηειεί
έθθξαζε κίαο ζπρλήο θαηάζηαζεο, ηνπ εςεπέθιζηος ένηεπος.
Μπνξεί λα ζπλππάξρεη κε θελώζεηο ζθιεξώλ θνπξάλσλ ε αίζζεκα αηεινύο θέλσζεο.
Είλαη ζεκαληηθό λα απνθιεηζηεί νξγαληθή λόζνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ε νπνία θαη κπνξεί λα
επζύλεηαη γηα ηελ δπζθνηιηόηεηα.
Η παποδική δςζκοιλιόηηηα ζπλήζσο νθείιεηαη ζε κεησκέλε ιήςε θπηηθώλ ηλώλ θαη λεξνύ,
κεησκέλε ζσκαηηθή άζθεζε θαη δηνξζώλεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξεο κε ηελ αιιαγή
δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ, δειαδή ιήςε απμεκέλσλ θπηηθώλ ηλώλ όπσο θξνύηα θαη ιαραληθά,
ιήςε απμεκέλεο πνζόηεηαο λεξνύ, εηζαγσγή ζσκαηηθήο άζθεζεο θαζώο θαη δηαηήξεζεο
θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο αλαθνξηθά κε ηε ιήςε γεπκάησλ θαη εηδηθά ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο.
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Eμαηξνύκελεο ηεο παξνδηθήο δπζθνηιηόηεηαο
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Α. Η δςζκοιλιόηηηα βπαδείαρ διάβαζηρ (slow transit constipation), ε νπνία νθείιεηαη ζε
δπζιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ. Ο
θπξηόηεξνο ιόγνο δπζθνηιηόηεηαο βξαδείαο δηάβαζεο είλαη νη παξελέξγεηεο θαξκάθσλ όπσο
θάπνηα αληηππεξηαζηθά, αληηόμεηλα, ζπκπιεξώκαηα ζηδήξνπ, αληηρνιηλεξγηθά ή κε ζηεξνεηδή
αληηθιεγκνλώδε. Επίζεο παξαηεξείηαη ζε θάπνηεο λεπξνινγηθέο θαηαζηάζεηο όπσο ε
ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, λόζνο ηνπ Parkinson's, δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα θαζώο θαη ζε
ππνζπξενεηδηζκό, ππεξαζβεζηηαηκία θαζώο θαη ππνθαιηαηκία.
Β. Η δςζκοιλιόηηηα δςζλειηοςπγικήρ η αποθπακηικήρ αθόδεςζηρ (obstructive
defecation syndrome) παξαηεξείηαη κεηά από ραιάξσζε ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο ιόγσ
ηνθεηώλ ή ρξόληα απμεκέλεο πίεζεο ζηε πύειν ιόγσ ρξόληαο δπζθνηιηόηεηαο. Απηή ε θιηληθή
θαηάζηαζε είλαη ζύλζεηε θαη ηα θύξηα ζπκπηώκαηα είλαη ε παξαηεηακέλε πξνζπάζεηα
αθόδεπζεο, δπζθνιία αθόδεπζεο, δπζθνξίαο ζηε πεξηνρή ηνπ νξζνύ, ε αίζζεζε αηεινύο
θέλσζεο θαζώο θαη ε αλάγθε βνήζεηαο από ηνλ αζζελή – κε ηε βνήζεηα ηνπ δαθηύινπ ηνπ εηζη ώζηε λα επηηεπρηεί ε θέλσζε. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί όηη ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί
λα πνηθίιινπλ αθνύ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ δπζθνηιηόηεηα βξαδείαο δηάβαζεο, πξόπησζε
γπλαηθνινγηθώλ νξγάλσλ όπσο επίζεο άγρνο ή θαηάζιηςε.
Οη δηάθνξεο κνξθέο ηεο δπζθνηιηόηεηαο δπζιεηηνπξγηθήο ε απνθξαθηηθήο αθόδεπζεο είλαη:
1. Σο ζύνδπομο ηηρ παπάδοξηρ ζύζπαζηρ ηων ανελκηήπων και ζθιγκηήπων
μςών ε αιινηώο δςζςνέπγεια ηος πςελικού εδάθοςρ, όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αθόδεπζεο ε αδπλακία ησλ κπώλ απηώλ λα ραιαξώζνπλ έηζη ώζηε λα επζηαζηεί ην
νξζό έρεη σο απνηειεζκα λα δπζθνιεύεηαη θαη λα εκπνδίδεηαη ε αθόδεπζε (θέλσζε).

2. Η οπθοκήλη (ππόζθια οπθοκήλη), ε νπνία αληηπξνζσπεύεη πξόπησζε
(πξνεθβνιή) ηνπ νξζνύ πξνο ηνλ θόιπν θαη θαηά ηε δηάξθεηα απμεκέλεο
ελδνθνηιηαθήο πίεζεο (βήραο, αθόδεπζε) δεκηνπξγείηαη κία δηαθνξά πίεζεο κεηαμύ
νξζνύ θαη θόιπνπ κε απνηέιεζκα ηε πξνβνιή ηνπ νξζνύ ζηνλ θόιπν. Η νξζνθήιε
κπνξεί λα είλαη θαη ηειείσο αζπκπησκαηηθή θαη σο απνηέιεζκα: ηνπηθήο κπηθήο θαη
λεπξνινγηθήο βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνθεηνύ/σλ ή νξκνληθώλ αιιαγώλ κεηά ηελ
εκκελόπαπζε.
3. Ο εγκολεαζμόρ (εζωηεπική ππόπηωζη) ηος οπθού αληηπξνζσπεύεη ηελ
θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην νξζό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθόδεπζεο αλαδηπιώλεηαη
(εγθνιεάδεηαη) κέζα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ απιό. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θάζνδν
ηνπ νξζνύ - θαηά ηελ αθόδεπζε – πξνο ην πξσθηό κε απνηέιεζκα ν εγθνιεαζκόο
είηε λα λα παξακέλεη κέζα ζην νξζό (εζσηεξηθή πξόπησζε) ε ζηε πην αθξαία ηνπ
κνξθή λα εμσηεξηθεύεηαη (εμσηεξηθή πξόπησζε ηνπ νξζνύ). Ο εγθνιεαζκόο ηνπ
νξζνύ κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από ηα ζπκπηώκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ ε
λα είλαη αζπκπησκαηηθόο.
ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΥΡΟΝΙΑ ΓΤΚΟΙΛΙΟΣΗΣΑ
Η παξνπζία θάπνησλ ζπκπησκάησλ, όπσο αηκνξξαγία από ην νξζό, απώιεηα βάξνπο ή κία
κάδα ζηε θνηιηά πνπ κπνξεί λα ζπλνδεύνπλ ηε ρξόληα δπζθνηιηόηεηα (εηδηθά ζε ειηθίεο άλσ
ησλ 50 εηώλ) πξέπεη λα δηεξεπλνύληαη κε κολονοζκόπηζη καδί κε απεηθνληζηηθέο
κεζόδνπο (αμνληθή ηνκνγξαθία ηεο θνηιηάο θαη ηεο ππέινπ) έηζη ώζηε λα απνθιεηζηεί
νξγαληθή λόζνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ε νπνία θαη κπνξεί λα επζύλεηαη γηα ηελ δπζθνηιηόηεηα.
Η θαιή ιήςε ηζηνξηθνύ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δπζθνηιηόηεηαο
(βξαδείαο δηάβαζεο ε απνθξαθηηθήο αθόδεπζεο) αιιά θαη γηα λα απνθιεηζηνύλ παζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο ή θάξκαθα ηα νπνία επζύλνληαη γηα ηε δπζθνηιηόηεηα. Επίζεο πξέπεη λα
ειέγρνληαη ηα επίπεδα ησλ ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ, αζβεζηίνπ θαη θαιίνπ ηνπ αίκαηνο.
Από ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ εμεηάζεηο κε ηηο νπνίεο απεηθνλίδεηαη ε αλσκαιία πνπ
επζύλεηαη γηα ηελ δπζθνηιηόηεηα.
Η δπζθνηιηόηεηα βξαδείαο δηάβαζεο ειέγρεηαη κε κηά απιή εμέηαζε, ηε διάβαζη ηος
πασέορ ενηέπος (colonic transit study), θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη αθηηλνινγηθά ε
θηλεηηθόηεηα ηνπ εληέξνπ.
Η δπζθνηιηόηεηα δπζιεηηνπξγηθήο ε απνθξαθηηθήο αθόδεπζεο ειέγρεηαη:
- αλαηνκηθά κε ην ππωκηογπάθημα ή αθοδεςογπάθημα (είηε κε ηε ρνξήγεζε
ζθηαγξαθηθήο
νπζίαο ή κε ηε βνήζεηα καγλεηηθνύ ηνκνγξάθνπ: καγλεηηθή
πξσθηνγξαθία)
- από πιεπξάο θπζηνινγίαο κε ηε μανομεηπία ηος ππωκηού και ηος οπθού
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Η ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ρξόληαο δπζθνηιηόηεηαο πξέπεη λα εμαηνκηθεύεηαη θαη
πεξηιακβάλεη:
α) Αλλαγή διαηποθικών ζςνηθειών και ζςνηθειών καθημεπινήρ ποςηίναρ
όπσο ιήςε απμεκέλσλ θπηηθώλ ηλώλ (θξνύηα θαη ιαραληθά), ιήςε απμεκέλεο πνζόηεηαο
λεξνύ, εηζαγσγή ζσκαηηθήο άζθεζεο θαζώο θαη δηαηήξεζεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο
αλαθνξηθά κε ηε ιήςε γεπκάησλ.
β) Φάπμακα
Η πξώηε ζπκβνπιή είλαη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ππαθηηθώλ θαξκάθσλ
(θαξκάθσλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηηο θελώζεηο).

Τα θάπμακα ςποκαηάζηαηα θςηικών ινών πξέπεη λα δίλνληαη κόλν όηαλ νη αζζελείο δελ
κπνξνύλ λα θαηαλαιώζνπλ επαξθείο πνζόηεηεο θπηηθώλ ηλώλ θαη ζπλίζηαηαη γηα ηε κέηξηνπ
βαζκνύ δπζθνηιηόηεηα. Σε πην δύζθνιεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ωζμωηικά
ςπακηικά ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο δπζθνιίαο θέλσζεο (αθόδεπζεο) κπνξνύλ λα
ρνξεγεζνύλ ππόζεηα ή έλαο ρακειόο ππνθιπζκόο (θιύζκα ηνπ εληέξνπ).
Αλαθνξηθά κε ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηεο δπζθνηιηόηεηαο βξαδείαο δηάβαζεο ππάξρεη κηά
λεώηεξε γεληά θαξκάθσλ, ηα πποκινηηικά θάπμακα ηος ενηέπος, κε πην ζύγρξνλε ηελ
πποςκαλοππίδη, ε νπνία επηδξά ζηνπο ππνδνρείο ηεο ζεξνηνλίλεο (λεπξνδηαβηβαζηή) ηνπ
εληέξνπ, κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εληέξνπ.
γ) Βιοανάδπαζη (biofeedback)
Η κνξθή απηή ζεξαπείαο εθαξκόδεηαη ζε πεξίπησζε απνθξαθηηθήο αθόδεπζεο ή απνηπρίαο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζηε δπζθνηιηόηεηα βξαδείαο δηάβαζεο αθνύ βειηηώλεη ην ζπληνληζκό
ησλ κπώλ ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθόδεπζεο αιιά θαη ηε θηλεηηθόηεηα
ηνπ εληέξνπ. Καη ζηηο δύν απηέο κνξθέο δπζθνηιηόηεηαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζηα δύν ηξίηα
ησλ αζζελώλ πεξίπνπ.
Ερεη απνηειεζκαηηθόηεηα ηόζν γηα ηε κέηξηνπ βαζκνύ δπζθνηιηόηεηα όζν θαη γηα ηε δύζθνια
αληηκεησπίζηκε δπζθνηιηόηεηα.
δ) Υειποςπγική ανηιμεηώπιζη
Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε πξέπεη λα απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ζεξαπείαο θαη
ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ αζζελώλ αθνύ ε πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ δελ
ρξεηάδεηαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Η ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία δηαθέξεη αλάινγα κε ην ηύπν
ηεο δπζθνηιηόηεηαο
Γςζκοιλιόηηηα βπαδείαρ διάβαζηρ
Μπνξεί λα εθαξκνζηεί εθόζνλ έρνπλ απνηύρεη νη κέζνδνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη θπξίσο
καθξά ζεξαπεία κε ππαθηηθά θαη πξνθηλεηηθά θάξκαθα. Πξέπεη λα ηνληζηεί ζηνπο αζζελείο
όηη ππάξρεη κηθξή πηζαλόηεηα κε βειηίσζεο ηεο δπζθνηιηόηεηαο ή θαη δηάξξνηαο.
Η εγρείξεζε επηινγήο είλαη ε λαπαποζκοπική ολική κολεκηομή (αθαίξεζε όινπ ηνπ
παρένο εληέξνπ θαη δηαηήξεζε ηνπ νξζνύ) κε εηιεν-νξζηθή αλαζηόκσζε (έλσζε ηνπ ιεπηνύ
εληέξνπ κε ην νξζό).
Μία άιιε επέκβαζε είλαη νη πλύζειρ (ςποκλςζμόρ) ηος πασέορ ενηέπος δηα κέζσ είηε
ελόο κηθξνύ αλνίγκαηνο ηεο ζθσιεθνεηδνύο απόθπζεο ζην δέξκα είηε δηα κέζσ ελόο κηθξνύ
ζσιήλα πνπ ζπλδέεηαη κε ην έληεξν θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ελδνζθνπηθά (Antegrade
continent enema).
Γςζκοιλιόηηηα αποθπακηικήρ αθόδεςζηρ
Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ ε βηναλάδξαζε δελ έρεη βνεζήζεη ηνλ αζζελή ηόηε ε
εγρείξεζε επηινγήο γηα ηε δηόξζσζε ηεο νξζνθήιεο θαζώο θαη ηνπ εγθνιεαζκνύ ιόγσ
εζσηεξηθήο πξόπησζεο ηνπ νξζνύ είλαη ε λαπαποζκοπική οπθοπηξία κε θαιά
απνηειέζκαηα ζε έκπεηξα ρέξηα. Σε απηή ηε πεξίπησζε ην νξζό επηζηξέθεη ζηε θπζηθή ηνπ
ζέζε θαη «ζηεξεώλεηαη» ζην ηεξό νζηό έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πξόπησζε ηνπ.

