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Σι είναι η δσζλειηοσργία ηοσ πσελικού εδάθοσς; 
Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο, ην λα πάκε ζηελ ηνπαιέηα θαη λα θάλνπκε κία θπζηνινγηθή 
θέλσζε ηνπ εληέξνπ καο είλαη κία απηόκαηε, απηνλόεηε δηαδηθαζία. Γηα θάπνηα άηνκα όκσο, ε 
δηαδηθαζία απηή είλαη δύζθνιε θαη επίπνλε. Σπκπηώκαηα δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δπζθνηιηόηεηα θαη ην ζπλαίζζεκα αηεινύο θέλσζεο ηνπ νξζνύ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο αθόδεπζεο. Η αηειήο θέλσζε δίλεη ην ζπλαίζζεκα όηη θάπνηνο πξέπεη λα πάεη ζηελ 
ηνπαιέηα πνιιέο θνξέο κέζα ζε κηθξό δηάζηεκα, αθόκα θη αλ ππάξρεη κεδεληθό απνηέιεζκα 
ζηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο πξνζπάζεηεο. Πέξαλ απηνύ, ππνιείκκαηα θνπξάλσλ κέζα ζην 
νξζό κπνξεί λα «γιηζηξήζνπλ» έμσ από ηνλ πξσθηό, πξνθαιώληαο ζπκπηώκαηα αλάινγα ηεο 
αθξάηεηαο κε ιέξσκα ηνπ εζώξνπρνπ ή ησλ ξνύρσλ, ζπκπηώκαηα αξθεηά δύζθνια γηα ηνλ 
αζζελή. 
 
Η θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο αθόδεπζεο (ηεο εθθέλσζεο δειαδή ηνπ νξζνύ από ηα θόπξαλα) 
απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία δηαθόξσλ κπτθώλ νκάδσλ θαη κπώλ. Τν ππειηθό έδαθνο απνηειείηαη 
από δηάθνξνπο κύεο πνπ ζπγθξαηνύλ ην νξζό ζαλ κία αηώξα. Όηαλ θάπνην άηνκν πξνζπαζεί 
λα πξνθαιέζεη κία θέλσζε, νη κύεο απηνί ραιαξώλνπλ ώζηε λα «αλνίμεη» ην νξζό. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ραιάξσζεο ησλ κπώλ ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο, νη κύεο ηεο θνηιηάο ζπζπώληαη γηα λα 
απμήζνπλ ηελ πίεζε πξνο ηα θάησ. Σε άηνκα κε δπζιεηηνπξγία ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο, ππάξρεη 
κία θαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ απηώλ ησλ κπώλ. Σπρλά ζπζπώληαη νη κύεο ηνπ ππειηθνύ 
εδάθνπο, αληί λα ραιαξώλνπλ. Τν απνηέιεζκα είλαη αλάινγν κε ην λα πηέδνπκε κία θιεηζηή 
πόξηα, είλαη αδύλαηνλ δειαδή λα πεξάζνπλ ηα θόπξαλα κέζα από ην νξζό. 
 
Πως μπορεί να διαγνωζθεί ασηή η δσζλειηοσργία; 
Τν πην ζεκαληηθό ζηελ ππνςία δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο, είλαη έλα θαιό αλαιπηηθό 
ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο. Αλαιύνπκε ηα ζπκπηώκαηα, ην ρξνληθό δηάζηεκα, ηζηνξηθό θπζηθνύ ή 
ζπλαηζζεκαηηθνύ ηξαύκαηνο θαη άιια παζνινγηθά πξνβιήκαηα. Επίζεο ζεκαληηθό είλαη ην 
γπλαηθνινγηθό ηζηνξηθό. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηνπ νξζνπξσθηηθνύ 
ζσιήλα, γηα λα δηαγλσζζνύλ πηζαλά ςειαθεηά πξνβιήκαηα. 
 
Τν αθνδεπζηνγξάθεκα είλαη κία από ηηο εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα 
αλαιύζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο. Σηνλ αζζελή γίλεηαη έλα θιύζκα κε πγξό ην 
νπνίν είλαη αθηηλνζθηεξό (δηαθξίλεηαη δειαδή ζηηο αθηηλνγξαθίεο) θαη παρύξεπζην. Σηε ζπλέρεηα, 
δεηείηαη από ηνλ αζζελή λα πξνθαιέζεη κία θέλσζε θαη όιε ε δηαδηθαζία παξαθνινπζείηαη από 
έλα εηδηθό αθηηλνινγηθό κεράλεκα. Όηαλ δελ ππάξρεη δπζιεηηνπξγία, ην ππειηθό έδαθνο 
ραιαξώλεη εύθνια θαη επηηξέπεη ηελ έμνδν ηνπ ζθηαζηηθνύ από ην νξζό. Σε πεξίπησζε 
δπζιεηηνπξγίαο, ε εμέηαζε δείρλεη πην ηκήκα ηνπ νξζνπξσθηηθνύ ζσιήλα έρεη ην πξόβιεκα. 
Τν αθνδεπζηνγξάθεκα δίλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα άιιεο παζήζεηο. Μπνξεί λα παξνπζηάζεη κία 
πξόπησζε (όηαλ δειαδή ην νξζό δηπιώλεη πάλσ ζηνλ εαπηό ηνπ), ή κία νξζνθήιε (πξόπησζε 
δειαδή ηνπ νξζνύ πξνο ηνλ θόιπν). Η νξζνθήιε βέβαηα ζπρλά δελ επεξεάδεη ην πέξαζκα ησλ 
θνπξάλσλ, αιιά ππάξρεη πεξίπησζε κία πνζόηεηα θνπξάλσλ λα «παγηδεπηεί» κέζα ζηελ 
νξζνθήιε κε απνηέιεζκα ζπκπηώκαηα αηεινύο θέλσζεο. 
 
Επίζεο, ην δηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα βνεζάεη ζηελ δηάγλσζε παζήζεσλ ηνπ ππειηθνύ 
εδάθνπο. Σην δηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα, κία ιεπηή θεθαιή ππεξήρσλ εηζέξρεηαη ζηνλ πξσθηό 
θαη δίλεη κία ηξηζδηάζηαηε εηθόλα ησλ κπώλ ηνπ πξσθηνύ θαη ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο. Επεηδή ε 
εμέηαζε είλαη δπλακηθή, ν αζζελήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύζπαζε ησλ κπώλ θαηά ηελ εμέηαζε 
θαη ν ρεηξνπξγόο λα εθηηκήζεη ηελ δνκή ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο. 



Τπάρτει ηρόπος να ανηιμεηωπιζηεί ασηή η δσζλειηοσργία; 
Τν βαζηθόηεξν βήκα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο είλαη ε αλαγλώξηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο πνπ νδεγεί ζε απηή, κέζσ ζσζηνύ ηζηνξηθνύ θαη αλάιπζεο ησλ ζπκπησκάησλ. 
Δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ βιέπνπκε αζζελείο κε κε ζαθέο ηζηνξηθό δπζιεηηνπξγίαο ηνπ 
νξζνπξσθηηθνύ ζσιήλα λα ππνβάιινληαη ζε δηάθνξεο επεκβάζεηο «αηκνξξνΐδσλ, ζπξηγγίσλ ή 
ξαγάδσλ», κε κεδεληθό βέβαηα απνηέιεζκα όζνλ αθνξά ζηα ζπκπηώκαηά ηνπο. 
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ρξεηάδεηαη κία εμεηδηθεπκέλε νκάδα απνηεινύκελε 
ζπλήζσο από εμεηδηθεπκέλν ρεηξνπξγό, γαζηξεληεξνιόγν, αθηηλνιόγν θαη ςπρνιόγν. Σε 
πεξίπησζε κε-ραιάξσζεο ησλ κπώλ, ππάξρνπλ εηδηθέο ζεξαπείεο κε ηηο νπνίεο ν αζζελήο 
βνεζείηαη λα βειηηώζεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ νξζνπξσθηηθνύ ζσιήλα θαη λα βειηηώζεη ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ κπτθώλ νκάδσλ. Δηάθνξεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνύληαη, ζπρλά κε έλα πξόγξακκα 
βηναλάδξαζεο. Έλαο κεγάινο αξηζκόο αζζελώλ βειηηώλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θελώζεώλ ηνπ κε 
απηέο θαη κόλν ηηο αζθήζεηο. 
 
Παζήζεηο νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη ζην αθνδεπζηνγξάθεκα ή ην δηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα, 
όπσο ε πξόπησζε ή ε νξζνθήιε, κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε εηδηθέο ρεηξνπξγηθέο 
επεκβάζεηο. 
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