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Περίληψη: Η δυσκοιλιότητα αποτελεί συχνό πρόβλημα του 
γενικού πληθυσμού και ειδικά των ηλικιωμένων. Θα πρέπει 
να αφιερώνεται επαρκής χρόνος από τον ιατρό, για να γίνει 
σωστή αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της παθοφυσιο-
λογίας  του κάθε ασθενή, καθώς και αναγνώριση συμπτω-
μάτων ‘συναγερμού’, πραγματοποίηση  κατάλληλου εργα-
στηριακού ελέγχου και η σωστή θεραπευτική προσέγγιση. 
Στο άρθρο παρουσιάζεται μία ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας, που αφορά την παθοφυσιολογία της δυσκοιλιότητας, 
καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και 
την τρέχουσα θεραπευτική προσέγγιση της χρόνιας δυσκοι-
λιότητας. Επιπλέον, παρατίθενται τα πρόσφατα δεδομένα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την πιθανή κλινι-
κή χρήση των νεότερων  διαθέσιμων θεραπευτικών πα-
ραγόντων. Βάσει των δημοσιευμένων αλγορίθμων για τη 
διαχείριση της δυσκοιλιότητας, πρωταρχικός σκοπός είναι 
η διερεύνηση πιθανών δευτερευουσών αιτιών δυσκοιλι-
ότητας.  Στη συνέχεια, και αφού διαγνωσθεί λειτουργική 
δυσκοιλιότητα, η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει 
τροποποίηση της διατροφής, του τρόπου ζωής και της  συ-
μπεριφοράς του ασθενή. Αν αυτά αποτύχουν, μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ωσμωτικά και διεγερτικά υπακτικά. Αν 
τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν ικανοποιητικά, μπορεί να 
γίνει χρήση προκινητικού παράγοντα, όπως η προυκαλο-
πρίδη. Βιοανάδραση συνιστάται ως θεραπεία για τη χρόνια 
δυσκοιλιότητα σε ασθενείς με διαταραγμένη αφόδευση. 
Χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να εξετάζεται μόνο, όταν 
όλες οι άλλες θεραπευτικές επιλογές έχουν εξαντληθεί. 

Ανασκόπηση 
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Εισαγωγή - Επιδημιολογία

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί συχνό πρόβλημα στο γε-
νικό πληθυσμό και σύμφωνα με μελέτες η επίπτωση της 
στις Δυτικές κοινωνίες κυμαίνεται από 10-27% (ανάλογα 
τα κριτήρια που εφαρμόζονται). Εμφανίζεται σε όλες τις 
ηλικίες, αλλά η συχνότητά της είναι σαφώς μεγαλύτερη 
σε ηλικίες >60ετών (~20%) και φθάνει το 40% σε άτομα  
>75 ετών. Η σχέση γυναικών/ανδρών είναι ~2.5/1. Για 
λόγους μη καλά τεκμηριωμένους, η δυσκοιλιότητα φαί-
νεται να έχει υψηλότερη επίπτωση σε άτομα χαμηλής 
κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, ενώ είναι σαφές ότι 
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών 1,2,3.  

Ωστόσο, πολλά άτομα στο γενικό πληθυσμό με δυ-
σκοιλιότητα (έως και 65%) δεν αναζητούν ιατρική  βο-
ήθεια και κάνουν περιστασιακή χρήση καθαρκτικών με 
την οποία δηλώνουν ικανοποίηση σε ποσοστό 25-50%, 
ενώ υπάρχει  επιπλέον κίνδυνος η δυσκοιλιότητα να 
οφείλεται σε δευτεροπαθή αίτια (π.χ. καρκίνος ορθοσιγ-
μοειδούς), τα οποία χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. Με 
βάση τα παραπάνω, η επίπτωση της δυσκοιλιότητας εί-
ναι τελικά υποεκτιμημένη 4.

Σε πρόσφατη μελέτη, το 90% των ερωτηθέντων ασθε-
νών με χρόνια δυσκοιλιότητα εξέφρασαν επιθυμία για 
νέες αποτελεσματικότερες θεραπείες 5.   

Ορισμοί - Παθοφυσιολογία 

Ο όρος δυσκοιλιότητα δεν αφορά νόσο, αλλά υπο-
δηλώνει ποικιλία συμπτωμάτων, που σχετίζονται με την 
προωθητική λειτουργία του παχέος εντέρου και/ή τον 
μηχανισμό της αφόδευσης. 

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευ-
τεροπαθής, οφειλόμενη σε άλλους παράγοντες (πίνακας 
1).

«Πρωτοπαθής» 
• Ιδιοπαθής ή λειτουργική
•  Σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου με προέχουσα τη 

δυσκοιλιότητα
• Αγαγγλιονική νόσος
• Χρόνια εντερική ψευδο-απόφραξη
• Λειτουργική διαταραχή αφόδευσης ή αποφρακτι-

κή λειτουργική δυσκοιλιότητα

«Δευτεροπαθής»
Μηχανικά αποφρακτικά αίτια
• Καρκίνος ορθού/σιγμοειδούς, μετακτινική, ισχαι-

μική,  μετεγχειρητική στένωση σιγμοειδούς, εκ-
κολπώματα-στένωση σιγμοειδούς, ενδομητρίωση, 
συστροφή, ορθοπρωκτική νόσος Crohn

Εξωεντερικά αίτια  
• Μεταβολικά και ενδοκρινικά νοσήματα: Σακχ. δια

 βήτης,  υποθυρεοειδισμός, υποκαλιαιμία, υπερα-
σβεστιαιμία, πορφυρία, ΧΝΑ 

• Νευρολογικά: Ν.Parkinson, βλάβες Ν.Μ, σκλήρυν-
ση κατά πλάκας, συγγενές μεγάκολο, αυτόνομη 
νευροπάθεια

• Μυοπάθειες:  Μυική δυστροφία, δερματομυοσίτι-
δα, σκληρόδερμα, αμυλοείδωση

• Νοσήματα πρωκτού-πυελικού εδάφους:  Περι-
πρωκτικά  συρίγγια/αποστήματα, ορθίτιδα, ραγά-
δα πρωκτού, κυστεο-ορθοκήλη)

• Φάρμακα: Οπιοειδή, αντιϋπερτασικά, τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά, αντιχολινεργι-
κά, ντοπαμινεργικά, σίδηρος, αναλγητικά, αντιόξι-
να

• Κατακεκλιμένοι ασθενείς, μειωμένη σωματική 
δραστηριότητα  

• Ανεπαρκής δίαιτα (μειωμένη πρόσληψη τροφής 
και υγρών, ελάχιστες φυτικές ίνες)

• Κύηση
• Επαναλαμβανόμενη καταστολή ή αγνόηση έπει-

ξης για  αφόδευση λόγω συνθηκών διαβίωσης ή 
εργασίας 

• Ψυχιατρικά νοσήματα 

Μία ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών με δυσκοιλιότητα 
αφορά στο μηχανισμό της αφόδευσης και ορίζεται ως 
δυσλειτουργία της αφόδευσης ή αποφρακτική δυσκοιλι-
ότητα. Τα αίτια της παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 1. 
Ταξινόμηση δυσκοιλιότητας. 

Πίνακας 2. 
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Η λειτουργική δυσκοιλιότητα αποτελεί το συχνότερο 
τύπο δυσκοιλιότητας, η οποία ταξινομείται σε: δυσκοι-
λιότητα με φυσιολογικό χρόνο εντερικής διάβασης, δυ-
σκοιλιότητα βραδείας διάβασης και λειτουργική διατα-
ραχή της αφόδευσης (πίνακας 3).

• Λειτουργική δυσκοιλιότητα με φυσιολογικό χρόνο 
διάβασης
Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες αποτελεί την 

πιο κοινή μορφή δυσκοιλιότητας, αν και αυτό χρήζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης μιας και δεν υπάρχουν μεγάλες 
μελέτες με εργαστηριακή επιβεβαίωση του χρόνου διά-
βασης 6. Η συχνότητα των κενώσεων είναι ‘φυσιολογική’, 
αλλά οι ασθενείς αισθάνονται δυσκοίλιοι, αναφέροντας 
συχνά δυσκολία στην αφόδευση, μετεωρισμό, κοιλιακή 
δυσφορία και σκληρά κόπρανα. Για τους παραπάνω λό-
γους αυτός ο τύπος λειτουργικής δυσκοιλιότητας συχνά 
επικαλύπτεται με το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου με 
προέχον σύμπτωμα τη δυσκοιλιότητα.  

Μέχρι σήμερα, οι μελέτες σε ασθενείς αυτής της υπο-
ομάδας έχουν δείξει αυξημένη ενδοτικότητα του ορθού, 
μειωμένη αισθητικότητα του ορθού ή και συνδυασμό 
των παραπάνω. Σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία  
παίζουν και ψυχικά ή κοινωνικά προβλήματα των ασθε-
νών αυτών 7. 

• Λειτουργική δυσκοιλιότητα βραδείας διάβασης
Οι μισοί ασθενείς με συμπτώματα ανθεκτικής δυ-

σκοιλιότητας μετά από επαρκή λήψη διατροφής, πλού-
σιας σε φυτικές ίνες, φαίνεται να έχουν παρατεταμένο 
χρόνο εντερικής διάβασης. Μάλιστα, στους περισσότε-
ρους από τους ασθενείς αυτής της υποομάδας η πλούσια 
σε φυτικές ίνες δίαιτα συχνά επιδεινώνει τα συμπτώμα-
τά τους 8. 

Σε αρκετούς (~50%), ο αυξημένος χρόνος διάβασης 
είναι αποτέλεσμα συνυπάρχουσας διαταραχής της αφό-
δευσης και ο χρόνος ομαλοποιείται μετά την αποκατά-
σταση  (π.χ με βιοανάδραση) 9.   

Ο παρατεταμένος χρόνος διόδου αφορά κυρίως το 
δεξί κόλον 9. 

Είναι συχνότερη σε 10,11: 
- γυναίκες σε εμμηνόπαυση (πιθανώς λόγω αρνητικής 

επίδρασης της προγεστερόνης στους υποδοχείς G των 

λείων εντερικών μυών)
-  ηλικιωμένους: μειωμένη σωματική δραστηριότητα, 

διαιτητικές αλλαγές, φάρμακα, εκφύλιση μυεντερικού 
πλέγματος

-  εγκυμοσύνη (11-38%) 
-  καρκινοπαθείς: λήψη μειζόνων αναλγητικών; 
-  κατακεκλιμένους ασθενείς (80%)
-  προηγηθείσες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις
-  παχύσαρκους  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές θεωρίες που 
αφορούν στην αιτιοπαθογένεια της δυσκοιλιότητας βρα-
δείας διάβασης. 

Οι επικρατέστερες και καλύτερα  μελετημένες αναφέ-
ρονται παρακάτω: 

• Διαταραχή της κινητικότητας του παχέος εντέρου, 
με κυριότερο μηχανισμό τη μείωση του μεγάλου 
ύψους των προωθητικών συσπάσεων γνωστά και ως 
HAPCs 12. 

• Βλάβες του μυεντερικού πλέγματος, με κύρια ευρή-
ματα των μελετών  τους μειωμένους αργυρόφιλους 
νευρώνες, τον αυξημένο αριθμό πυρηνικών γαγγλίων 
και κυρίως τη σημαντική μείωση ενδιάμεσων κυττά-
ρων του Cajal, που έχει διαπιστωθεί σε αυτούς τους 
ασθενείς 13. 

• Μεταβολές των εντερικών νευροπεπτιδίων, που 
αφορούν τη μειωμένη χολινεργική και αυξημένη μη 
χολινεργική νεύρωση αλλά, κυρίως τη μείωση των 
διεγερτικών υποδοχέων της σεροτονίνης (5-HT4) και 
αύξηση των ανασταλτικών υποδοχέων αυτής 14. 

• Μεταβολές των ορμονών φύλου, μέσω αύξησης της 
έκφρασης των υποδοχέων προγεστερόνης στους λεί-
ους εντερικούς μύες με αποτέλεσμα τη μείωση του 
εντερικού περισταλτισμού, κάτι που πιθανώς να ερ-
μηνεύει τη μεγαλύτερη επίπτωση της δυσκοιλιότητας 
στις γυναίκες 14. 

• Διαταραχή της εντερικής χλωρίδας και της βλεννο-
γονικής ανοσολογικής δραστηριότητας 12. 

• Δυσλειτουργία περιφερικού νωτιαίου μυελού (ΝΜ), 
διαταραχή αισθητικότητας ορθού 15. 

• Διαταραχές προσωπικότητας 7. 

• Λειτουργική διαταραχή της αφόδευσης 
Σημαντικός αριθμός ασθενών με χρόνια δυσκοιλιότη-

τα περιγράφουν δυσκολία στην εξώθηση των κοπράνων 
από το ορθό. Αυτή η διαταραχή μπορεί να οφείλεται σε 
δυσσυνέργεια των μυών του πυελικού εδάφους λόγω: α) 
διαταραχής στη σύσπαση του ορθού, β) παράδοξης σύ-
σπασης του ηβοορθικού μυός, γ) ανεπαρκούς χάλασης 
του πρωκτού, δ)υπερτονίας του έξω σφικτήρα του πρω-
κτού ή συνδυασμού των παραπάνω 16. 

Σε υψηλό ποσοστό των ασθενών αυτών έχει διαπι-
στωθεί με μελέτες ηλεκτροφυσιολογίας διαταραχή της 

Πίνακας 3. 
Ταξινόμηση λειτουργικής δυσκοιλιότητας
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αισθητικότητας και της ενδοτικότητας του ορθού 17. 
Πρόσφατες μελέτες επίσης έχουν επικεντρωθεί στη 

θεωρία της διαταραγμένης συνεργασίας μεταξύ συμπα-
θητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος, με απο-
τέλεσμα τη μειωμένη αίσθηση έπειξης προς αφόδευση 
λόγω μειωμένης κινητικότητας του ορθού, που επιβρα-
δύνει την διάτασή του 18. 

΄Οταν διαπιστώνονται δομικές ανωμαλίες της ορθο-
πρωκτικής περιοχής όπως: πρόπτωση ορθού, ορθοκήλη 
ή κάθοδος του περινέου, τότε, τίθεται διάγνωση δευτε-
ροπαθούς αποφρακτικής δυσκοιλιότητας και ενδεχομέ-
νως απαιτείται ειδική αντιμετώπιση. 

Διαγνωστική Προσέγγιση 

Κύριοι σκοποί της διαγνωστικής προσέγγισης της δυσκοι-
λιοτητας αποτελούν: 

• Ο αποκλεισμός οργανικού νοσήματος ή  φαρμακο-
επαγόμενης δυσκοιλιότητας

• Η διάκριση του τύπου της λειτουργικής δυσκοιλιότη-
τας (φυσιολογικής ή βραδείας διάβασης ή διαταρα-
χής της αφόδεσης).  

 Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού αποτελεί ακρογωνι-
αίο λίθο για τη σωστή διάγνωση του τύπου της δυ-
σκοιλιότητας και την αντιμετώπισή της. 

Πρέπει να διερευνάται: 
• ο χρόνος έναρξης της δυσκοιλιότητας (π.χ. στη βρε-

φική ηλικία μπορεί να υποδηλώνει κάποια συγγενή 
διαταραχή, ενώ έναρξη >45 ετών μπορεί να υποδη-
λώνει οργανική βλάβη),

• προσδιορισμός του κυρίαρχου συμπτώματος (π.χ. 
μείωση αριθμού κενώσεων, σκληρά κόπρανα, τεινε-
σμός, σύσφιγξη, αίσθημα ατελούς κένωσης, αίσθημα 
απόφραξης, επώδυνη κένωση, μετεωρισμός, άλγος, 
εναλλαγή διάρροιας/δυσκοιλιότητας),

•  αν υπάρχουν συμπτώματα ‘συναγερμού’, όπως αιφ-
νίδια εμφάνιση δυσκοιλιότητας ειδικά σε άτομα >50 
ετών, πρόσμιξη αίματος στα κόπρανα, απώλεια βά-
ρους σε βραχύ διάστημα, πυρετός, αναιμία, νυκτερι-
νή αφύπνιση, οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος 
εντέρου,

•  φάρμακα, που λαμβάνει ο ασθενής και μπορεί να 
ευθύνονται για τη δυσκοιλιότητα, όπως οπιοειδή, 
αντιϋπερτασικά, αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά, 
αντιχολινεργικά,  ντοπαμινεργικά, σίδηρος, αναλγητι-
κά, αντιόξινα με βάση το αλουμίνιο,

• ιστορικό χρόνιων νοσημάτων, όπως σακχ. διάβητης, 
ν. Parkinson, υποθυρεοειδισμός, υπερπαραθυρεοει-
δισμός, υπέρταση (διαταραχές καλίου λόγω διουρη-
τικής αγωγής), οστεοπόρωση (λήψη σκευασμάτων 
ασβεστίου),

•  ιστορικό επεμβάσεων, που μπορεί να ευθύνονται 
για συμφύσεις της κοιλιακής χώρας ή για στενώσεις 

του πρωκτικού δακτυλίου μετά από επέμβαση αιμορ-
ροϊδεκτομής ή σκληροθεραπεία αιμορροίδων,

• ιστορικό ακτινοθεραπείας πυέλου, που μπορεί να 
ευθύνεται για μετακτινική στένωση ορθοσιγμοειδούς 
(σε Ca μήτρας, προστάτη, ουρ.κύστεως),

•  διαταραχές της εμμήνου ρύσης, που μπορεί να υπο-
δηλώνει πιθανή στένωση ορθοσιγμοειδούς λόγω εν-
δομητρίωσης,

•  αν ο ασθενής λαμβάνει επαρκή ποσότητα φυτικών 
ινών και υγρών στη διατροφή του,

•  αν ο ασθενής έχει ικανοποιητική σωματική δραστη-
ριότητα,

•  αν ο ασθενής αναστέλλει την αφόδευση λόγω συν-
θηκών εργασίας ή διαβίωσης. 

Κατά την κλινική εξέταση ο ιατρός θα πρέπει να πραγμα-
τοποιεί: 

• Γενική επισκόπηση του ασθενή που μπορεί να αποκα-
λύψει βραδυψυχισμό (κατάθλιψη;υποθυροεισμός;), 
καθηλωμένο βλέμμα (ν.Parkinson), διόγκωση κοιλιάς, 
ορατές κήλες, προπέτεια υπομφάλιας χώρας (κύηση, 
όγκοι ωοθηκών;), ορατές περισταλτικές κινήσεις (κο-
πρόσταση, εντερική ψευδοαπόφραξη, αγαγγλιακό 
μεγάκολο;) 

•  Ακρόαση εντερικών ήχων,
• Ψηλάφηση κοιλιακής χώρας, ψηλαφητή ‘μάζα’ (κο-

πρόσταση, Ca;), εντοπισμένο κοιλιακό άλγος
•  Επίκρουση, τυμπανικότητα εντοπισμένη ή διάχυτη, 

αμβλύτητα;
•  Προσεκτική επισκόπηση περινέου και πρωκτού 

τόσο σε ηρεμία, όπου μπορεί να αποκαλυφθούν προ-
πίπτουσες αιμορροίδες, παραμόρφωση δακτυλίου 
λόγω επέμβασης, ατροφία γλουτών λόγω νευρολογι-
κής πάθησης, αλλά και μετά από εκούσια αύξηση της 
ενδοκοιλιακής πίεσης για ανάδειξη παθήσεων, όπως  
καθόδου του περινέου, ορθοκήλης, πρόπτωσης ορ-
θού

•  Δακτυλική εξέταση: η μη διενέργεια αποτελεί σο-
βαρή ιατρική παράβλεψη. ΄Οταν πραγματοποιηθεί 
σωστά έχει 75% ευαισθησία και 87% ειδικότητα στη 
διερεύνηση αποφρακτικής δυσκοιλιότητας. Δίνει 
πληροφορίες για το περιεχόμενο της ληκύθου (σκύ-
βαλα, ψηλαφητή μάζα, αίμα, αιμορροίδες, ραγάδα), 
αξιολογείται ο τόνος ηρεμίας του έσω σφικτήρα, κα-
θώς και η αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης, όταν ζητεί-
ται στον ασθενή να συσφιχθεί για κένωση.

Για τη διάγνωση της λειτουργικής δυσκοιλιότητας 
και της λειτουργικής διαταραχής της αφόδευσης χρήσι-
μα μπορεί να αποδειχθούν τα κριτήρια της Ρώμης ΙΙΙ, τα 
οποία παρατίθενται στους πίνακες 4 και 5.  

2 ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα: 
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• ΄Εντονη προσπάθεια αφόδευσης στο 25% 
αφοδεύσεων

• Σκληρά κόπρανα στο 25% αφοδεύσεων
• Αίσθημα ατελούς κένωσης στο 25% αφο-

δεύσεων
• Αίσθημα απόφραξης ορθοπρωκτικής περιο-

χής στο 25% αφοδεύσεων
• Δακτυλική υποβοήθηση αφόδευσης στο 

25% αφοδεύσεων
• Λιγότερες από 3 κενώσεις/εβδομάδα 
-  Σπάνια εμφάνιση υδαρών κενώσεων χωρίς 

καθαρκτικά
-  Να μην πληρούνται κριτήρια για σύνδρομο 

ευερέθιστου εντέρου (Σ.Ε.Ε.).
     Τα παραπάνω κριτήρια να πληρούνται το 

τελευταίο 3μηνο, με έναρξη συμπτωμάτων 
> 6μήνες από τη διάγνωση 

1. Ο ασθενής να ικανοποιεί τα κριτήρια λει-
τουργικής δυσκοιλιότητας

2. Σε επανειλημμένες προσπάθειες αφόδευ-
σης πρέπει να συμβαίνουν τουλάχιστον 2 
από τα παρακάτω: 

• ΄Ενδειξη ατελούς κένωσης βασισμένη στη 
δοκιμασία εξώθησης μπαλονιού ή απεικόνι-
σης (αφοδευόγραμα) 

• Ανεπαρκής σύσπαση των μυών του πυε-
λικού εδάφους (έσω σφικτήρα ή ηβοορθι-
κού), χάλαση έσω σφικτήρα μικρότερη 20% 
της πίεσης ηρεμίας, όπως αυτή αξιολογείται 
με μανομετρία πρωκτού, αφοδευόγραμμα 
ή ηλεκτρομυογράφημμα 

• Ανεπαρκής προωθητική δύναμη, όπως αυτή 
αξιολογείται με μανομετρία πρωκτού ή 
αφοδευόγραμμα.

    Τα παραπάνω κριτήρια να πληρούνται το 
τελευταίο 3μηνο, με έναρξη συμπτωμάτων 
> 6μήνες από τη διάγνωση 

Πίνακας 4. 
Διαγνωστικά κριτήρια λειτουργικής δυσκοιλιότητας 

Ρώμης ΙΙΙ.

Πίνακας 5. 
Διαγνωστικά κριτήρια λειτουργικής διαταραχής 

αφόδευσης.    

Εργαστηριακή Διερεύνηση 

• Αιματολογικές εξετάσεις 
 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των περισ-

σοτέρων Γαστρεντερολογικών Εταιρειών επί ενδείξε-
ων, η αρχική προσέγγιση ασθενούς με δυσκοιλιότητα 
περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις 19: 
- Γενική αίματος                    - Γλυκόζη αίματος
- Ασβέστιο αίματος               - Κάλιο αίματος
- ΄Ελεγχος θυρεοειδούς

• Ενδοσκοπικός έλεγχος 
 Ενδείξεις ενδοσκόπησης σε άτομα με δυσκοιλιότητα 

αποτελούν οι παρακάτω καταστάσεις 20: 
-  Συμπτώματα ‘συναγερμού’, όπως, η παρουσία αίμα-

τος στις κενώσεις, απώλεια βάρους, αναιμία, νυκτε-
ρινή αφύπνιση λόγω άλγους, επίμονο κοιλιακό άλγος 
με αρνητικό απεικονιστικό έλεγχο.

-  Αιφνίδια έναρξη σοβαρής δυσκοιλιότητας σε άτομα 
ηλικίας >50 ετών + συμπτώματα συναγερμού. 

-  Ψευδοδιάρροιες και απουσία σχηματισμένης κένω-
σης επί μακρού διαστήματος.

-  Χρόνια δυσκοιλιότητα με επιδείνωση το τελευταίο 
διάστημα, που δεν ανταποκρίνεται στη χρήση υπα-
κτικών.

-  Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου.
-  Ιστορικό ακτινοθεραπείας (μήτρα, προστάτης, ουρ.

κύστη). 
-  Ιστορικό ενδομητρίωσης.

Πρόσφατη μετανάλυση, που περιελάμβανε μεγάλο 
αριθμό μελετών, έδειξε ότι, σε ασθενείς με χρόνια δυ-
σκοιλιότητα το ποσοστό ανίχνευσης καρκίνου παχέος 
εντέρου και αδενωμάτων είναι ίδιο με αυτό, που παρα-
τηρείται στον γενικό πληθυσμό 21. 

• Δοκιμασίες φυσιολογίας  
 Για τη διερεύνηση της δυσλειτουργίας της αφόδευ-

σης χρήσιμες είναι  κυρίως οι κάτωθι εξετάσεις:
1.  Μανομετρία ορθού-πρωκτού.
2.  Δοκιμασία εξώθησης μπαλονιού.
3.  Αφοδευόγραμμα.
4.  Δυναμική Μαγνητική Τομογραφία πυελικού εδά-

φους, ενώ η εκτίμηση του χρόνου διάβασης εντέρου 
ενός ασθενή γίνεται με τη χρήση των  ακτινοσκιερών 
δεικτών.  

Μανομετρία Ορθού - Πρωκτού
Η μέθοδος έχει ευαισθησία, που κυμαίνεται μετα-

ξύ 44-76% και ειδικότητα 85% και είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμη στην ανίχνευση της δυσσυνέργειας του πυελικού 
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εδάφους. Αξιολογεί την ενδο-ορθική πίεση του πρωκτι-
κού σωλήνα, την ευαισθησία και την ενδοτικότητα του 
ορθού, καθώς και το ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό 
(απουσία του αντανακλαστικού είναι διαγνωστική σε 
ν.Hirshsprung) 22. 

Δοκιμασία εξώθησης ‘μπαλονιού’
Η μέθοδος έχει ευαισθησία, που κυμαίνεται μεταξύ 

23-67% και ειδικότητα 80%. Πραγματοποιείται με τοπο-
θέτηση ειδικού ‘μπαλονιού’ με 50-60ml νερό στο ορθό 
και ζητείται από τον ασθενή να το αποβάλλει. Αν ο χρό-
νος αποβολής είναι >60sec θεωρείται παθολογική και 
είναι ένδειξη δυσλειτουργίας της αφόδευσης, ενώ ‘φυ-
σιολογική’ δοκιμασία δεν την αποκλείει και χρειάζεται 
συμπληρωματικός έλεγχος με μανομετρία22.

Αφοδευόγραμμα
Η μέθοδος αυτή έχει χαμηλή ευαισθησία και ειδικό-

τητα στη διάγνωση της δυσλειτουργίας της αφόδευσης 
(13-37%). Είναι συμπληρωματική εξέταση και χρησιμο-
ποιείται κυρίως για την ανίχνευση του συνδρόμου καθό-
δου του  περινέου22.

Δυναμική Μαγνητική Τομογραφία
Αποτελεί άριστη μέθοδο απεικόνισης του πυελικού 

εδάφους. Εχει την υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότη-
τα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους και αποτελεί εξέταση 
εκλογής για την εκτίμηση ορθοκήλης, πρόπτωσης ορθού 
και εγκολεασμού. Κύρια μειονεκτήματα είναι ότι εκτελεί-
ται σε λιγοστά ειδικά κέντρα και έχει υψηλό κόστος20 . 

Μέτρηση χρόνου διάβασης με ακτινοσκιερούς δείκτες
Η μέθοδος έχει ευαισθησία, που κυμαίνεται μεταξύ 

38-80% και ειδικότητα 85%. Είναι αρκετά χρήσιμη και 
φθηνή μέθοδος για τη διερεύνηση δυσκοιλιότητας βρα-
δείας διάβασης. Πραγματοποιείται με χορήγηση στον 
ασθενή μίας κάψουλας, που περιέχει 24 δείκτες και την 
5η ημέρα πραγματοποιείται ακτινογραφία κοιλίας. Η πα-
ραμονή >20% των δεικτών στο έντερο αποτελεί σοβαρή 
ένδειξη δυσκοιλιότητας βραδείας διάβασης 20.

Ο διαγνωστικός αλγόριθμος για τη λειτουργική δυ-
σκοιλιότητα, που προτείνεται από το Αμερικάνικο Κολ-
λέγιο Γαστρεντερολογίας, παρουσιάζεται στον πίνακα 6.

Θεραπευτική προσέγγιση  

Αν κατά τη διερεύνηση του ασθενή με δυσκοιλιότητα 
διαπιστωθεί οργανική νόσος (δευτεροπαθής δυσκοιλιό-
τητα), τότε αντιμετωπίζεται ανάλογα.

Αν διαπιστωθεί λειτουργική δυσκοιλιότητα, που απο-
τελεί και το συχνότερο αίτιο, τότε η αντιμετώπιση γίνεται 
ανάλογα, αν οφείλεται σε διαταραχή της αφόδευσης ή 
σε διαταραχή του χρόνου της εντερικής διάβασης. 

Θεραπεία λειτουργικής δυσκοιλιότητας
Η θεραπεία της λειτουργικής δυσκοιλιότητας περι-

λαμβάνει διαιτητικές οδηγίες, που αφορούν τη λήψη 
ικανοποιητικής ποσότητας φυτικών ινών και υγρών ημε-
ρησίως, καθώς και φαρμακευτική παρέμβαση τόσο με 
υπακτικά φάρμακα, αλλά και με τα νεότερα προκινητικά. 

Η κλασική ΄πυραμίδα’ θεραπείας, που εφαρμόζεται 
παρουσιάζεται στο σχήμα 1. 

Πίνακας 6. 
Διαγνωστικός αλγόριθμος λειτουργικής δυσκοιλιό-

τητας.

Σχήμα 1. 
Θεραπευτικός αλγόριθμος λειτουργικής δυσκοιλιό-

τητας .
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Στη συνέχεια περιγράφονται οι ενδείξεις, καθώς και 
η αποτελεσματικότητα της κάθε θεραπείας, σύμφωνα με 
τα δεδομένα, που υπάρχουν στη βιβλιογραφία από μελέ-
τες καλά σχεδιασμένες. 

Σωματική δραστηριότητα 
Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας συνιστά-

ται από τις περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
βελτίωση της δυσκοιλιότητας. Παρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες, που να αποδεικνύουν 
την ευεργετική επίδραση της άσκησης στη δυσκοιλιό-
τητα, φαίνεται ότι ήπιας έντασης άσκηση (20-60 λεπτά, 
3-5 ημέρες την εβδομάδα) βελτιώνει το συνολικό δείκτη 
ποιότητας ζωής των ασθενών, τη συμπτωματολογία σε 
ασθενείς με σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου και δυσκοι-
λιότητα. Δε φαίνεται όμως να βελτιώνει τη σύσταση των 
κοπράνων ή τη συχνότητα των κενώσεων 23,24,25.

Συμπληρώματα φυτικών ινών 
Δρουν μέσω της αύξησης του όγκου και της ενυδά-

τωσης των κοπράνων. Υπάρχουν λίγες μελέτες με μικρό 
αριθμό ασθενών και αμφισβητούμενη ποιότητα. Σε άτο-
μα με δυσκοιλιότητα βραδείας διάβασης ή διαταραχή 
της αφόδευσης δε φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. 
Απαιτείται παρατεταμένη χρήση, ώστε να διαπιστωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους.

Κυριότερος εκπρόσωπος είναι το ψύλλιο. Οι περισσό-
τερες μελέτες υποστηρίζουν ότι βελτιώνει τη συχνότητα 
των κενώσεων και την ποιότητα των κοπράνων 26,27, ενώ 
μία ανοιχτή μελέτη έδειξε ανωτερότητα του ψύλλιου 
έναντι των διεγερτικών υπακτικών 28.  

΄Αλλα είδη φυτικών ινών, που χρησιμοποιούνται, εί-
ναι τα πίτουρα σιταριού και καλαμποκιού (wheat, corn 
brans), για τα οποία μικρές μελέτες έχουν δείξει κάποιο 
όφελος, ιδιαίτερα με τα πίτουρα καλαμποκιού. 

Μαλακτικά κοπράνων
Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το παραφινέλαιο. Δεν υπάρ-

χουν μελέτες αποτελεσματικότητας. Απαιτεί προσοχή η 
παρατεταμένη χρήση σε ηλικιωμένους και παιδιά λόγω 
κινδύνου πρόκλησης χημικής πνευμονίτιδας από εισρό-
φηση, αλλά και δυσαπορρόφησης λιποδιαλυτών βιταμι-
νών και φαρμάκων.

Ωσμωτικά υπακτικά 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η πολυεθυλενο-γλυ-

κόλη με ή χωρίς ηλεκτρολύτες, η λακτουλόζη, η σορβιτό-
λη και το γάλα μαγνησίας. Δρουν μέσω ωσμωτικής μετα-
φοράς ύδατος στον εντερικό αυλό. 
• Πολυεθυλενο-γλυκόλη (PEG 3350 με ηλεκτρολύτες, 

PEG 4000 χωρίς ηλεκτρολύτες).

 Στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα υπάρχουν 8 καλά 
σχεδιασμένες μελέτες, που έδειξαν ότι είναι αποτε-
λεσματική και ασφαλής σε μακροχρόνια χρήση με 
ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες 29,30. Σε μία μελέτη 
φάνηκε ότι η PEG υπερτερούσε της λακτουλόζης τόσο 
σε αποτελεσματικότητα, όσο και στη σχέση κόστους/
αποτελέσματος 31. 

• Λακτουλόζη, Σορβιτόλη 
 Είναι αποτελεσματικά και ασφαλή υπακτικά και υπε-

ρέχουν των φυτικών ινών. Σε μακροχρόνια χρήση 
αυξάνει η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενερ-
γειών, όπως μετεωρισμός, ναυτία, κοιλιακό άλγος, 
διάρροια, διαταραχές ηλεκτρολυτών, ιδιαίτερα με τη 
λακτουλόζη 32,33. 

• Γάλα μαγνησίας 
 Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία μόνο μελέτη, που 

υποστηρίζει την αποτελεσματικότητά του, χρησιμο-
ποιείται ευρύτατα σε ήπια και μέτρια δυσκοιλιότητα. 
Σε συχνή χρήση υπάρχει κίνδυνος υπερμαγνησιαιμί-
ας, ενώ αντενδείκνυται σε ασθενείς με ΧΝΑ 34. 

Διεγερτικά υπακτικά
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η βισακοδύλη, το πικο-

θεϊκό νάτριο, η σέννα και το καστορέλαιο. Δρουν μέσω 
επίδρασης στο μυεντερικό πλέγμα, αυξάνοντας την κινη-
τικότητα και την εκκριτική λειτουργία του εντέρου. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως ως επείγουσα θεραπεία 
(rescue therapy) και υποτίθεται ότι είναι αποτελεσματι-
κότερα από τα ωσμωτικά, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα από καλά σχεδιασμένες μελέτες σύγκρισης.

Η δράση τους αρχίζει λίγες ώρες μετά τη λήψη.
Υπάρχει συσχέτιση  με σοβαρό κοιλιακό άλγος και 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές.  Η συχνή χρήση σέννας προ-
καλεί melanosis coli. 

Η ανησυχία για την ασφάλεια σε συχνή χρήση (επι-
δείνωση δυσκοιλιότητας, βλάβη μυεντερικού πλέγματος, 
καρκίνος π.εντέρου), δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται, δε-
δομένα ανεπαρκή.

Προτείνεται η χρήση τους όταν οι άλλοι παράγοντες 
δεν είναι αποτελεσματικοί  ή καλά ανεκτοί και για μικρό 
χρονικό διάστημα 35,36. 

Προκινητικά 
Κυριότερος εκπρόσωπος αυτής της κατηγορίας, που 

εγκρίθηκε πρόσφατα για τη θεραπεία της χρόνιας δυ-
σκοιλιότητας, είναι η προυκαλοπρίδη, ένας εκλεκτικός 
αγωνιστής των υποδοχέων σεροτονίνης 5-ΗΤ4. Ενισχύει 
τον περισταλτισμό μέσω διέγερσης των ταχέων μετα-
συναπτικών δυναμικών στο μυεντερικό πλέγμα και της 
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διέγερσης για απελευθέρωση ακετυλοχολίνης. Επίσης, 
επάγει και την βλεννογονική έκκριση, διεγείροντας τους 
υποβλεννογόνιους εκκριτικούς νευρώνες του εντέρου 37.  

Η προυκαλοπρίδη έχει 150 φορές μεγαλύτερη συγγέ-
νεια σύνδεσης στους υποδοχείς 5-ΗΤ4, είναι ασφαλής σε 
συνεχή χορήγηση, όπως διαπιστώθηκε σε μελέτες μετά 
από 24 μήνες, όπου δεν παρατηρήθηκε αρρυθμιογόνος 
δράση (παράταση QT διαστήματος), που είχαν παλαιό-
τερα προκινητικά φάρμακα. Βελτιώνει τη συχνότητα των 
κενώσεων και την γενικότερη ικανοποίηση και ποιότητα 
ζωής των ασθενών σε ποσοστό >60%. Κυριότερες ανεπι-
θύμητες ενέργειες είναι η κεφαλαλγία, η ναυτία, η διάρ-
ροια, το κοιλιακό άλγος, που είναι ήπιες και υποχωρούν 
μετά την πρώτη ημέρα λήψης 37.   

Σε πρόσφατη μελέτη (3/2013) σύγκριση της προυκα-
λοπρίδης με την PEG έδειξε υπεροχή της δεύτερης, ανα-
μένονται όμως και αποτελέσματα μελετών με μεγαλύτε-
ρο αριθμό ασθενών 38. 

΄Αλλοι αγωνιστές υποδοχέων 5-ΗΤ4 είναι το 
velusetrag, που βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ 
και το ΑΤΙ-7505, που βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές φάσης 
Ι. Από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι και τα δύο 
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά με ασφαλές προφίλ. 

Εντερικά εκκριταγωγά (intestinal secratogogues)
Αποτελούν τη νεότερη κατηγορία φαρμάκων για τη 

δυσκοιλιότητα και δρουν μέσω: α) της ενεργοποίησης 
των διαύλων Cl- στο εντερικό τοίχωμα, με κυριότερο 
εκπρόσωπο τη λουμπιπροστόνη και β) της ενεργοποί-
ησης του υποδοχέα της γουανυλο-κυκλάσης C (GC-C) 
με εκπρόσωπο την λινακλοτίδη. Και τα δύο παραπάνω 
φάρμακα έχουν πάρει έγκριση στην Αμερική (FDA) για 
ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα, αλλά και ασθενείς με 
σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου με προέχον σύμπτωμα 
τη δυσκοιλιότητα 39. 

Θεραπεία λειτουργικής διαταραχής αφόδευσης 
Τη  θεραπεία εκλογής για λειτουργική διαταραχή της 

αφόδευσης αποτελεί η βιοανάδραση (biofeedback), σύμ-
φωνα με όλες τις μέχρι σήμερα συγκριτικές μελέτες40. Η 
μέθοδος σκοπεύει στην επανεκπαίδευση του ασθενή στη 
λειτουργία της αφόδευσης και οι στόχοι είναι: α) η βελ-
τίωση του συντονισμού μεταξύ των κοιλιακών μυών του 
ηβοορθικού μυός, των σφικτήρων του πρωκτού και του 
ορθού και β) η βελτίωση της αισθητικότητας του ορθού41.

Οι ασθενείς, που ωφελούνται κυρίως με τη βιοανά-
δραση, είναι αυτοί με δυσσυνέργεια πυελικού εδάφους, 
με σύνδρομο καθόδου περινέου, με πρόπτωση ορθού, 
με μικτή ορθοκήλη, με σύνδρομο μονήρους έλκους ορ-
θού, παιδιά με ιδιοπαθές μεγαορθό-εγκόπριση, καθώς 
και ασθενείς με συνδυασμό διαταραχής της αφόδευσης 

και δυσκοιλιότητα βραδείας διάβασης 40. 
Ασθενείς με δυσκοιλιότητα βραδείας διάβασης και 

φυσιολογική λειτουργία αφόδευσης δεν ωφελούνται πε-
ρισσότερο με τη βιοανάδραση σε σχέση με τις κλασικές 
θεραπείες 42.  

΄Αλλη θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί η ένεση 
αλλαντικής τοξίνης (botulinum toxin)  υπό υπερηχογρα-
φική καθοδήγηση στον ηβοορθικό ή έξω σφικτήρα μυ, 
που οδηγεί σε χάλαση, άμβλυνση ορθοπρωκτικής γωνίας 
και επιτυχή αφόδευση. Είναι ασφαλής μέθοδος με ικα-
νοποιητικά άμεσα αποτελέσματα (60-75% στο δίμηνο). 
Πλεονέκτημα  αποτελεί το γεγονός ότι δεν εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ασθενούς, ενώ μειονεκτήματα αποτε-
λούν η βραχεία διάρκεια του αποτελέσματος, η ανάγκη 
επαναληπτικών δόσεων καθώς και ο καθορισμός της κα-
τάλληλης δοσολογίας 43. 

Τέλος, πιο εξειδικευμένη νεότερη μέθοδος είναι η δι-
έγερση του ιερού πλέγματος (sacral nerve stimulation). 
Συνίσταται στην εξωγενή νευρική διέγερση του παχέος 
εντέρου και του πυελικού εδάφους και εφαρμόζεται σε 
σοβαρή και ανθεκτική σε άλλες θεραπείες χρόνια δυ-
σκοιλιότητα βραδείας διάβασης ή δυσσυνέργειας του 
πυελικού εδάφους. Πρέπει να επιχειρείται πριν την από-
φαση επέμβσης (κολεκτομή με ειλεο-ορθική αναστόμω-
ση) και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική (συνολική επιτυ-
χία ~65%) 44. 

Χειρουργική αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας
Κύρια ένδειξη αποτελεί η δυσκοιλιότητα βραδείας 

διάβασης και οι οργανικές διαταραχές της αφόδευσης 
όπου, όλες οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει και τα 
συμπτώματα επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή δρα-
στηριότητα του ατόμου. 

Κολεκτομή με ειλεο-ορθική αναστόμωση (IRA): Η 
αναστόμωση γίνεται στο ανώτερο τρίτο του ορθού για 
διατήρηση των προ-ιερών νεύρων. Σε επιλεγμένους 
ασθενείς τα αποτελέσματα και η ικανοποίηση του ασθε-
νή φθάνουν σε ποσοστά 90-100%. Κύρια και πιο συχνή 
επιπλοκή είναι η απόφραξη του λεπτού εντέρου (10-60% 
ανάλογα την εμπειρία του χειρουργού) 39 . 

Τμηματική κολεκτομή: Γίνεται σε επιλεγμένες περι-
πτώσεις μετά από πλήρη αξιολόγηση και επιβεβαιωμένη 
υποκινησία του αφαιρεθέντος τμήματος, συνήθως του 
δεξιού κόλου 39.

Διαπρωκτική εκτομή και συρραφή βλεννογόνου του 
ορθού (stappled transannal resection-STARR): Πραγμα-
τοποιείται σε μεγάλες ορθοκήλες (>4εκ) και πρόπτωση 
ορθού 3ου -4ου βαθμού. Τα μακροχρόνια  αποτελέσμα-
τα είναι πτωχά και παρουσιάζει πολλές επιπλοκές (συρίγ-
για, αποστήματα, αιμορραγία, διάτρηση) 39. 



23Δυσκοιλιότητα: η ορθή διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.

Συμπέρασμα 

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί συχνό πρόβλημα του γενι-
κού πληθυσμού και ειδικά των ηλικιωμένων. Θα πρέπει 
να αφιερώνεται επαρκής χρόνος από τον ιατρό, για να 
γίνει σωστή αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της παθο-
φυσιολογίας της δυσκοιλιότητας του κάθε ασθενή, αλλά 
και να δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης. Μεγάλη ση-
μασία έχουν η αναγνώριση συμπτωμάτων ‘συναγερμού’, 
η πραγματοποίηση  στοχευμένου εργαστηριακού ελέγ-
χου και ο σωστός σχεδιασμός και συνεχής αξιολόγηση 
της θεραπείας. Οι δοκιμασίες διερεύνησης της διάβασης 
του εντέρου και της λειτουργίας της αφόδευσης πρέπει 
να  εκτελούνται σε επιλεγμένους ασθενείς χωρίς ανταπό-
κριση στην κλασική θεραπεία. 

Η βιοανάδραση είναι η μέθοδος εκλογής σε λειτουρ-
γική διαταραχή της αφόδευσης, σε δυσκοιλιότητα φυσιο-
λογικής διάβασης η τροποποίηση της δίαιτας του ασθενή 
και η χρήση ωσμωτικών υπακτικών είναι αποτελεσματκά 
στους περισσότερους ασθενείς, ενώ σε δυσκοιλιότητα 
βραδείας διάβασης χορηγούνται ωσμωτικά ή/και διεγερ-
τικά υπακτικά και σε αποτυχία αυτών χορηγούνται προ-
κινητικά φάρμακα ή εφαρμόζεται βιοανάδραση, όταν 
συνυπάρχει διαταραχή της αφόδευσης. 

Summary 
Constipation: the appropriate diagnostic and therapeutic 
approach. 
Christos Pavlidis MD, PhD, FEBGH 
Gastroenterologist, Consultant General Hospital of Corfu 

Constipation is a common problem in the general 
population, especially the elderly. The physician should 
devote sufficient time to assess properly  the symptoms 
and pathophysiology of each patient, as well as recognition 
of ‘alarm’ symptoms, making appropriate laboratory tests 
and the correct therapeutic approach.

This article presents a review of the literature 
regarding the pathophysiology of constipation, as well 
as guidelines for the diagnosis and current treatment of 
chronic constipation. Furthermore, presents the recent 
data on the efficacy and potential clinical use of newer 
available therapeutic agents. According to the published 
algorithms for the management of constipation, the 
primary purpose is the investigation of possible secondary 
causes of constipation. Then, once diagnosed functional 
constipation, the therapeutic approach involves 
modification of diet lifestyle and behavior of the patient. 
If these fail, it can be used osmotic and stimulant laxatives. 
If the symptoms do not improve sufficiently, a prokinetic 
agent as prucalopride, may be used. Biofeedback is 

recommended as the treatment for chronic constipation 
in patients with impaired defecation. Surgery should be 
considered only when all other treatment options have 
failed.

Key words: functional constipation, dyssynergic def-
ecation, laxatives, prucalopride, biofeedback
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