
ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ      

       ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 



 

Εισαγωγή 
 

 Συχνότητα δυσκοιλιότητας 0.7-29.6% (διάμεση 12%) 

 3.9 δισεκ. δολ/έτος  

 44% σε 5-10 έτη είχαν  ακόμη δυσκοιλιότητα,  

 25% φαρμακευτική αγωγή !! 

 Ανατομικά, μεταβολικά αίτια αλλά κυρίως είναι 
λειτουργική δυσκοιλιότητα σε ποσοστό άνω του 90% 

 



Κριτήρια Ρώμης ΙV 2016 



Δυσχεσία βρεφών 

Λειτουργική δυσκοιλιότητα 

 
 

 

 



 

Λειτουργική δυσκοιλιότητα 

Ακράτεια κοπράνων χωρίς κατακράτηση 

 
 



 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ              

        ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ, ΒΡΕΦΗ, ΝΉΠΙΑ 



 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ              

        ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ ΣE ΝΕΟΓΝΑ, ΒΡΕΦΗ, ΝΉΠΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             



 

Λειτουργική δυσκοιλιότητα 

Ακράτεια κοπράνων χωρίς κατακράτηση 

 
 



 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ              

        ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Λειτουργική δυσκοιλιότητα 

 



 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ              

        ΑΦΟΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
 

 Ακράτεια κοπράνων χωρίς κατακράτηση 

 τουλάχιστον για 4 εβδομάδες 

 Αφόδευση σε ακατάλληλο τόπο και χρόνο 

 Απουσία κατακράτησης κοπράνων 

 Απουσία οργανικής αιτίας 

 

 

 

 

 

     

             



Συχνότητα κενώσεων 

 α΄ εβδομάδα: 1-9 κενώσεις (4/ημ) 

 θηλάζοντα   : 7/ημ   έως 1/εβδ 

 2o έτος         : 2/ημέρα 

 4o έτος         : 1/ημέρα (3/ημ  έως 3/εβδ) 



Κλίμακα BRISTOL 



 

 

Ανατομικές ανωμαλίες 

 Εκτοπoς πρωκτός 

 Συγγενής ή επίκτητη στένωση 

πρωκτού 

 Συγγενής ή επίκτητη στένωση 

ορθού ή σιγμοειδούς  

 

Νευρομυικές παθήσεις 

 Συγγενές μεγάκολο 

 Νευρωνική δυσπλασία του 

εντέρου 

 Ψευδοαπόφραξη  

Νευρολογικά αίτια 

 Δυσραφισμός-

Μηνιγγομυελοκήλη 

 Τραυματισμός νωτιαίου 

σωλήνα 

 Εγκεφαλική παράλυση 

 

Συστηματικά νοσήματα 

 Υποθυρεοειδισμός 

 Υπερπαραθυρεοειδισμός 

 Κοιλιοκάκη, ΙΝΚ, Φάρμακα 

 Αλλεργία στο γάλα αγελάδος 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ  
 



Δυσκοιλιότητα στη νεογνική ηλικία 

Καθυστέρηση στην αποβολή μηκωνίου 

Οικογενειακό ιστορικό Hirschsprung 

Kόπρανα  με σχήμα κορδέλλας 

Αίμα στην κένωση απουσία ραγάδας 

Ανεπαρκής ανάπτυξη 

Πυρετός 

Χολώδεις έμετοι- κοιλιακή διάταση 

Μη φυσιολογικός θυρεοειδής αδένας 

Μη φυσιολογική θέση του πρωκτού 

Απουσία πρωκτικού ή  αντανακλαστικού κρεμαστήρα 

Μειωμένη δύναμη / τόνος / αντανακλαστικά κάτω άκρων  

Τριχοφυία   ή  δυσμορφία στην σπονδυλική στήλη 

Ακραίος φόβος κατά την πρωκτική εξέταση-Πρωκτικές ουλές 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ 

  IΣΤΟΡΙΚΟ 

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ- Δακτυλική εξέταση ? 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ενδείκνυται μόνο όταν από το ιστορικό και την κλινική εξέταση 

υπάρχει υποψία οργανικής νόσου ή   δεν   υπάρχει   

ανταπόκριση   στη θεραπευτική αγωγή 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ  

 

 Αιματολογικές εξετάσεις  

 Τ3, Τ4, TSH 

 ασβέστιο, ηλεκτρολύτες ορού 

 Αντισώματα ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA 

  ΙgΕ ? 

 Α/α κοιλίας ( + ακτινοσκιεροί δείκτες) 

 Ορθοπρωκτική μανομετρία 

 Βιοψία ορθού 

 Βαριούχος υποκλυσμός  

 Σπινθηρογραφική μελέτη παχέος εντέρου 

 Κολονική μανομετρία 

 Αφοδευσιογράφημα 

 





Δακτυλική εξέταση 

Απλή ακτινογραφία 

Α/α + δείκτες 

 

ΔΔ Ακράτεια κοπράνων 

 χωρίς κατακράτηση 

  



Α/α κοιλίας ( + ακτινοσκιεροί δείκτες) 

 



Τροφική αλλεργία 



Ορθοπρωκτική μανομετρία 





ΟΧΙ διαγνωστική σε νεογνά 

Καλή ανιχνευτική δοκιμασία σε μεγαλύτερα παιδιά 

ΔΔ αχαλασία έσω σφιγκτήρα ορθού 



Ενδείξεις μανομετρίας 

 

1.Ανθεκτική δυσκοιλιότητα ,  εκτίμηση παρουσίας ορθοπρωκτικού  

     αντανακλαστικού 

 



1. Βιοψία ορθού εξέταση εκλογής 

2. Eνδείξεις απο μανομετρία 

3. Οχι βαριούχο υποκλυσμό  

Συγγενές μεγάκολο 
 



Κολονική μανομετρία 

 



Κολονική μανομετρία  

 



Προ χειρουργείου 



Σπινθηρογράφημα παχέος εντέρου : πιο ευαίσθητη 

μή επεμβατική μέθοδος για ανιχνευση διαταραχών κινητικότητας 

 

 



Aσύρματη κάψουλα κινητικότητας (smart pill ) 

 



Θεραπεία 





PEG 



• Tουλάχιστον 2 μήνες, σταθεροποίηση για 1 μήνα και σταδιακή διακοπή 

• Διακοπή αφού επιτευχθεί εκπαίδευση τουαλέτας 



Συμπλήρωματα 

Φυτικών ινών 

Προβιοτικά 



Πυραμίδα διατροφής 

 
Λίπη 

Γλυκά 

Γαλακτοκομικά 

Λαχανικά 

Φρούτα 

Κρέας, Ψάρι 
Πουλερικά, αυγά 
Φασόλια,καρύδια 

Ψωμί, δημητριακά 
Ρύζι, ζυμαρικά 



Λαχανικά : 3-5 μερίδες 

 1 μερίδα= 125-250 mL (1/2-1 κούπα) 

σαλάτα  

 

 



Φρούτα : 2-4 μερίδες 

 1 μερίδα= 

 1 φρούτο  

1/2 κούπα τριμμένο φρούτο ή 

κομπόστα  

¾ κούπας χυμός 

 



Βιοανάδραση (biofeedback treatment ) : παράδοξη σύσπαση έξω σφιγκτήρα   

 

 
 

Νέες θεραπείες 



Βιοανάδραση 



Λουβιπροστόνη : ενεργοποιητής διαύλων χλωρίου   

 

Λινακλοτίδη : ενεργοποιητής διαύλων χλωρίου   

 

 

Προυκαλοπρίδη : δρά στους υποδοχείς σερετονίνης 

Νέα φάρμακα 



Νέες θεραπείες 



 

΄Εγχυση βοτουλίνης στον έσω σφιγκτήρα 

  Υψηλές πιέσεις ηρεμίας- αχαλασία έσω σφιγκτήρα 

Μετεγχειρητικά σε νόσο Hirschprung 

 

  



 

Νευροδιάγερση 

  SNS 

 TNS 

 

 

  



Χειρουργική θεραπεία δυσκοιλιότητας 

 

  ACE 

 Εκτομή κόλου 

 Κολοστομία   



Κακοί προγνωστικοί δείκτες 
• Έναρξη στη βρεφική ηλικία 
• Παρουσία ακράτειας απο υπερχείλιση 
• Ύπαρξη διαταραχών συμπεριφοράς 

 
Αναγκαιότητα συχνής παρακολούθησης για πρόληψη των υποτροπών 

 



Συμπεράσματα  

  Ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση παιδιού και γονέων 

 Τήρηση ημερολογίου από το μεγαλύτερο  

    παιδί, σύστημα επιβράβευσης 

 Εκπαίδευση τουαλέτας > 4 έτη 

 Διάρκεια θεραπείας,, υποτροπές 

 Φαρμαμακευτική αγωγή 

 Νέες τεχνικές κινητικότητας , φάρμακα για  

    ανθεκτικές περιπτώσεις 

 


