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Τα ζπκπηώκαηα ηεο δπζθνηιηόηεηαο, ηνπ θνηιηαθνύ ηπκπαληζκνύ (γλσζηό θαη σο 
«θνύζθσκα») θαη ησλ θνηιηαθώλ ελνριήζεσλ είλαη πνιύ θνηλά ζπκπηώκαηα ηα νπνία 
όκσο κπνξεί λα γίλνπλ ηδηαίηεξα ελνριεηηθά, εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο πνπ 
ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή καο αθόκα πεξηζζόηεξν ζην ζώκα καο. Τη πξνθαιεί όκσο 
απηά ηα ζπκπηώκαηα θαη πόηε πξέπεη λα αλεζπρήζνπκε ή λα επηζθεθηνύκε θάπνηνλ 
εηδηθό; 
 
Τν ζύκπησκα ηεο δπζθνηιηόηεηαο έρεη δηαθνξεηηθή εμήγεζε γηα θάζε άλζξσπν. Γηα 
θάπνηνπο ζεκαίλεη κε θαζεκεξηλέο εληεξηθέο θελώζεηο, γηα άιινπο κείσζε ζηνλ όγθν 
ή ηελ ππθλόηεηα ησλ θνπξάλσλ ή ηελ αλάγθε έληνλεο πίεζεο θαηά ηελ αθόδεπζε. Η 
αιήζεηα είλαη όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζα γίλνπλ δπζθνίιηνη ζε θάπνηα πεξίνδν 
ηεο δσήο ηνπο, έζησ θαη γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Ιαηξηθά, ε δπζθνηιηόηεηα 
νξίδεηαη σο ιηγόηεξεο από 3 θελώζεηο ηελ εβδνκάδα γηα ζπλερόκελεο εβδνκάδεο ή 
κήλεο. Η εληύπσζε όηη πξέπεη λα πεγαίλνπκε ζηελ ηνπαιέηα θάζε κέξα έρεη 
νδεγήζεη ζηελ ππεξθαηαλάισζε θαζαξθηηθώλ. 
 
Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ δπζθνηιηόηεηα είλαη πνιινί: δηαηξνθή, «δπηηθό» 
lifestyle, θιηκαηηθέο αιιαγέο, θάξκαθα (πρ αληηθαηαζιηπηηθά ή θάπνηα παπζίπνλα). 
Μελ μερλάκε βέβαηα όηη θαη ζεκαληηθόηεξα αίηηα, όπσο κεγάινη πνιύπνδεο ή όγθνη 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απνθξαθηηθά ζπκπηώκαηα θαη δπζθνηιηόηεηα, γη’ απηό θαη 
πνηέ δελ πξέπεη θάπνηνο λα αγλνεί ηέηνηα ζπκπηώκαηα αιιά λα βιέπεη ηνλ 
θαηάιιειν εηδηθό. Πόηε πξέπεη λα επηζθεθηεί θάπνηνο έλαλ εηδηθό ηαηξό; 
Οπνηαδήπνηε εκκέλνπζα αιιαγή ησλ ζπλεζεηώλ ηνπ εληέξνπ καο ή απμεκέλε 
ζπρλόηεηα δηαξξνηώλ ή δπζθνιηώλ ζηελ θέλσζε πνπ παξακέλεη γηα πεξηζζόηεξν 
από 4 εβδνκάδεο ρξήδεη εθηίκεζεο από έλαλ εηδηθό. Όπσο βέβαηα θαη αλ απηό είλαη 
ζπλδπαζκέλν κε αίκα ζηα θόπξαλα. 
 
Η ηαηξηθή εθηίκεζε πνπ ζα γίλεη, πέξα από έλα αλαιπηηθό ηζηνξηθό, ζπλδπάδεηαη κε 
έλα πιήζνο πηζαλώλ εμεηάζεσλ αλάινγα κε ηα ζπκπηώκαηα, όπσο δηνξζηθό 
ππεξερνγξάθεκα, δπλακηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία, αθνδεπζηνγξάθεκα, καλνκεηξία 
θαη άιια. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξεί λα βειηησζεί ε εληεξηθή καο ιεηηνπξγία 
κέζσ δηαηξνθηθώλ αιιαγώλ (πξνζζήθε ζπγθεθξηκέλσλ νπζηώλ όπσο θξνύηα, 
ιαραληθά, βξόκε, ςσκί νιηθήο άιεζεο) θαη πξνζζήθεο πξνβησηηθώλ ή πξεβηνηηθώλ 
νπζηώλ, αιιά θαη ν ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο «ζπλήζεηαο» ηνπ εληέξνπ καο 
ώζηε νη θελώζεηο καο λα γίλνπλ πην ζπζηεκαηηθέο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο ηεο 
εκέξαο. Οη πεξηπηώζεηο βέβαηα δπζθνηιηόηεηαο πνπ νθείινληαη ζε νξγαληθά ή 
παζνινγηθά αίηηα, κπνξεί θαη λα ρξήδνπλ ηαηξηθήο ή ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο, θαη 
απηό ζα ζπδεηεζεί αλαιπηηθά κε ηνλ ηαηξό ζαο. 
 
Πνιιέο θνξέο εκπιέθεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ επεξέζηζηνπ εληέξνπ ζην κπαιό καο, ην 
νπνίν είλαη κία ηειείσο δηαθνξεηηθή παζνινγηθή νληόηεηα. Εθεί ην έληεξν δελ 
ιεηηνπξγεί κελ θαιά, αιιά δελ ππάξρεη κία δνκηθή ή θπζηνινγηθή αλσκαιία. Τα 
ζπκπηώκαηα είλαη πνιιά θαη δηάθνξα (δπζθνηιηόηεηα, ζπαζκνί, αίζζεκα αηειώλ 
θελώζεσλ) θαη θαίλεηαη λα νθείινληαη ζε κία θαθή επηθνηλσλία κεηαμύ λεύξσλ θαη 
κπώλ ηνπ εληέξνπ. Τν ζύλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ δελ πξνθαιείηαη από ην ζηξεο, 
δελ είλαη ςπρνινγηθή πάζεζε. Τα ςπρνινγηθό ζηξεο όκσο κπνξεί λα επηδεηλώζεη ηα 
ζπκπηώκαηα ηνπ ζπλδξόκνπ. Μηα ιεπηνκεξήο θιηληθή εμέηαζε από θάπνηνλ εηδηθό 
κπνξεί λα δηαρσξίζεη ην ζύλδξνκν από άιιεο εληεξηθέο παζήζεηο. Οη ηξόπνη 



αληηκεηώπηζεο πνηθίιινπλ από ηερληθέο ραιάξσζεο, δηαηηεηηθέο αιιαγέο (απνθπγή 
θαθεΐλεο, ιηπαξώλ ή ηεγαλεηώλ) έσο θαη ηερληθέο βηναλάδξαζεο ή ζπγθεθξηκέλα 
θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 
 
Τν βαζηθόηεξν πνπ πξέπεη λα μέξεη θάπνηνο είλαη όηη ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο 
βειηίσζεο ηεο εληεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζεξαπείαο ηεο δπζθνηιηόηεηαο. Είλαη 
ζεκαληηθό εθόζνλ παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα λα επηζθεθηεί ν αζζελήο θάπνηνλ 
εηδηθό ηαηξό νύησο ώζηε λα ηνλ θαζνδεγήζεη θαηάιιεια. Σσζηέο θαη αξθεηέο θνξέο 
κηθξέο αιιαγέο καο βνεζνύλ λα απνκαθξύλνπκε ηα ελνριεηηθά ζπκπηώκαηα ησλ 
θνπζθσκάησλ θαη ησλ θνηιηαθώλ πόλσλ θαη λα απνιαύζνπκε κία ήξεκε 
θαζεκεξηλόηεηα.  
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