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 Σύνδρομο που καθορίζεται από
• δυσκολία στην κένωση – σκληρά κόπρανα
• μη συχνές κενώσεις
• αίσθημα ατελούς κένωσης

 Μεμονωμένο ή δευτεροπαθές από άλλη υποκείμενη
οντότητα

 Η διάγνωση της αποφρακτικής δυσκοιλιότητας
προϋποθέτει παθολογικές δοκιμασίες ορθοπρωκτικής
λειτουργίας

Δυσκοιλιότητα

Sandler et al, Dig Dis Sci 1987



 μεγάλες διαφορές ανά τον κόσμο
− συχνότητα κενώσεων
− ημερήσιο βάρος
− σύσταση κοπράνων

 95% των ενηλίκων αναφέρουν 3 – 21 κενώσεις /
εβδομάδα

Δυσκοιλιότητα



συχνότητα κενώσεων < 3 / εβδομάδα

Κλινική διάγνωση

Connel et al, BMJ 1965



ορισμός κατά Ρώμης ΙV

• διάρκεια συμπτωμάτων τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη διάγνωση 
• ≥2 από τα παρακάτω για τουλάχιστον 3 μήνες:

– καταβολή προσπάθειας 
– σκληρή σύσταση των κοπράνων 
– αίσθημα ατελούς κένωσης 
– αίσθημα ορθο-πρωκτικής απόφραξης
– ανάγκη χειρισμών
– < 3 κενώσεις την εβδομάδα

• υδαρείς κενώσεις παρουσιάζονται μόνο με τη χρήση υπακτικών
• ανεπαρκή κριτήρια για ΣΕΕ (C-IBS), αν και μπορεί να συνυπάρχει 

πόνος ή/και μετωρισμός χωρίς να είναι το πρωτεύον σύμπτωμα

≥ 25% των 
κενώσεων

Lacy BE, et al. Gastro 2016



ορισμός κατά Ρώμης ΙV - ΣΕΕ

Υποτροπιάζον άλγος, κατά μέσο όρο 1 ημέρα/εβδ τους τελευταίους 3 
μήνες που σχετίζεται με 2 ή παραπάνω από τα κάτωθι:

Σχετιζόμενα με δυσκοιλιότητα
Συνδεδεμένα με αλλαγή στη συχνότητα κοπράνων
Συνδεδεμένα με αλλαγή στην εμφάνιση κοπράνων
Κριτήρια πληρούμενα τουλάχιστον 3 μήνες με έναρξη συμπτωμάτων 

τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη διάγνωση 

Lacy BE, et al. Gastro 2016



ορισμός κατά Ρώμης ΙV – ΣΕΕ 
τύπου δυσκοιλιότητας

Περισσότερα από 25% των κενώσεων με Bristol stool types 1/2 και 
λιγότερο από 25% των κενώσεων με Bristol stool types 6/7

Οι υποομάδες του ΣΕΕ μπορούν να κριθούν μόνο όταν ο ασθενής είναι 
εκτός φαρμάκων αντιμετώπισης κενώσεων

Κοιλιακή δυσφορία που συσχετίζεται με 2 από τα κάτωθι 3
συμπτώματα

• ανακούφιση μετά κένωση
• σκληρά κόπρανα ή
• λιγότερο συχνές κενώσεις

Lacy BE, et al. Gastro 2016



κριτήρια Ρώμης ΙV: δυσκοιλιότητα 
από οπιοειδή

• πρωτοεμφανιζόμενη ή επιδεινούμενη προϋπάρχουσα δυσκοιλιότητα 
μετά από έναρξη, αλλαγή ή αύξηση της δόσης των οπιοειδών

• + 2 από τα συμπτώματα της λειτουργικής δυσκοιλιότητας με το ίδιο 
όριο συχνότητας (25%)

Lacy BE, et al. Gastro 2016



Επιπολασμός

 ευρωπαϊκές μελέτες: ~ 17%
 αμερικανικές μελέτες: 2-27%
 συστηματικές αναλύσεις: 12-19%

Peppas G, et al. BMC Gastroenterol 2008;
Higgins PD, et al. AJG 2004

 ενήλικες: ~ 16%
 60-101 ετών: 33.5%
 Γ (1.5) >Α (1)



Διάρκεια 

 69% ασθενών: ≥ 3 έτη

 43% ασθενών: ≥ 4 έτη

 21% ασθενών: ≥ 10 έτη

Johanson JF, et al. APT 2007
Muller-Lissner S, et al. APT 2013;



Αιτιολογία (1)

 παροδικά αίτια
− ταξίδι
− εγκυμοσύνη
− θηλασμός

 τρόπος ζωής
− έλλειψη δραστηριότητας
− ανορεξία
− μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών



 παθήσεις ΓΕΣ
− οργανικές
− λειτουργικές

 συστηματικά 
− φάρμακα
− ενδοκρινικές και μεταβολικές
− παθήσεις λειών μυικών ινών

 νευρογενή 
− περιφερικά
− ΚΝΣ

Αιτιολογία (2)



παθήσεις ΓΕΣ (1)

− Στενωτικές βλάβες
− όγκοι
− χρόνια συστροφή
− κήλες
− στενώσεις
− εκκολπωμάτωση
− ενδομητρίωση
− ισχαιμική κολίτιδα
− χειρουργεία

− Παθήσεις μυϊκού χιτώνα
− εκκολπωμάτωση
− μυοπάθεια
− συστηματική σκλήρυνση
− μυϊκή δυστροφία
− δερματομυοσίτιδα
− αμυλοείδωση



 Αλλοιώσεις ορθού
− όγκοι
− χειρ. στενώσεις
− πρόπτωση ορθού
− ορθοκήλη
− ελκώδης πρωκτίτιδα

 Αλλοιώσεις πυελικού
εδάφους

− σ.καθόδου περινέου
 Αλλοιώσεις πρωκτικού 

σωλήνα
− συρρίγγια
− βλεννογονική πρόπτωση
− στένωση

παθήσεις ΓΕΣ (2)



Ταξινόμηση

Sharma et al, Handb Exp Pharmacol 2017

1. φυσιολογικής διάβασης και φυσιολογικής λειτουργίας
ορθοπρωκτικής περιοχής (±ΣΕΕ)

2. βραδείας διάβασης (απόδειξη βραδείας διάβασης και
φυσιολογική λειτουργία πυελικού εδάφους)

3. αποφρακτική δυσχεσία (πρωκτισμός, δυσσυνέργεια,
σύνδρομο καθόδου περινέου, «χαλαρές» παθήσεις (μειωμένη
περίσταλση-χαλαροί σφιγκτήρες)

4. συνδυασμός 2 και 3 (±ΣΕΕ)
5. οργανική δυσκοιλιότητα (μηχανική απόφραξη, φάρμακα)
6. δευτεροπαθής (μεταβολικά, νευρολογικά σύνδρομα)



 γυναικείο φύλο (γυναικείες ορμόνες, μαιευτικό τραύμα, ψτ παράγοντες)
 ηλικιωμένοι
 εγκλεισμός
 μειωμένη φυσική δραστηριότητα
 χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο
 χαμηλή γονική εκπαίδευση
 κατάθλιψη / άγχος
 ιστορικό φυσικής – σεξ/κής κακοποίησης
 φάρμακα

Bharucha AE, et al. Gastroenteroly 2013

Παράγοντες κινδύνου

συσχέτιση δε 
σημαίνει 

αιτιολόγηση



Φάρμακα

 αναλγητικά
 αντιόξινα
 αντιχολινεργικά
 αντιεπιληπτικά
 αντικαταθλιπτικά
 β αναστολείς
 βισμούθιο

 διουρητικά
 αντιπαρκινσονικά
 σκευάσματα σιδήρου
 μυοχαλαρωτικά
 παρασυμπαθητικολυτικά
 οπιοειδή



 2.5 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως
 70% χρησιμοποιεί υπακτικά
 230 εκατομμύρια κόστος ετησίως
 8 δις σε ενδοσκοπήσεις

Οικονομικά δεδομένα

Johanson JF, et al. APT 2007
Muller-Lissner S, et al. APT 2013

Bharucha AE, et al. 2013



επιδημιολογική έρευνα για τη δυσκοιλιότητα, Μάρτιος 2007 
δείγμα: 1000 άτομα, 15-64 ετών

Papatheodoridis  G, et al. EJGH  2010

Ελληνικά δεδομένα



• % ασθενών που πάσχουν από
δυσκοιλιότητα τους τελευταίους 12 
μήνες:
– δήλωσαν ναι: 14%
– κριτήρια της Ρώμης ΙΙΙ ναι: 2%

• % ασθενών ανά φύλο
– γυναίκες: 21%
– άνδρες: 11%

επιπολασμός 
δυσκοιλιότητας:

16%

οι γυναίκες προσβάλλονται 
περισσότερο

2:1

Papatheodoridis  G, et al. EJGH  2010

Ελληνικά δεδομένα



δυσκοιλιότητα  ανά ηλικία
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διάρκεια της δυσκοιλιότητας 
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28 %

21 %

18 %

10 %

8 %

8 %

8 %

7 %

1 %

Leon RW, et al. Gastro 2018



• μη - φαρμακευτικές

• φαρμακευτικές

• χειρουργικές

Αντιμετώπιση

Tack J, et al. NGM 2011



Nερό

δεν υπάρχει απόδειξη ότι αυξημένη 

πρόσληψη νερού θα οδηγήσει σε 

βελτίωση της δυσκοιλιότητας εκτός και αν 

υπάρχει ένδειξη αφυδάτωσης



Φυσική δραστηριότητα

Μέτρια: αύξηση αποβολής αερίων
μείωση φουσκώματος

Έντονη: (20-60 λ 3-5 ημέρες/εβδ) βελτιώνει συμπτώματα και ποιότητα 
ζωής



πρόσληψη φυτικών ινών

• βελτιώνουν τον όγκο και τη σύσταση των κοπράνων
• μειώνουν το αίσθημα ατελούς κένωσης
• η δράση τους χρειάζεται 7-15 ημέρες
• αποτελεσματικές σε δυσκοιλιότητα φυσιολογικής διάβασης
• μη αποτελεσματικές σε δυσκοιλιότητα βραδείας διάβασης και σε 

δυσκοιλιότητα από οπιοειδή και σε κατακεκλιμένους
• προκαλούν μετεωρισμό

• η προτεινόμενη καθημερινή πρόσληψη σε φυτικές ίνες είναι 15 –
25 γρ 

• η συνηθισμένη πρόσληψη είναι μόνο 7-15 γρ

σύσταση βαθμού B (μέτρια δεδομένα)



Διαλυτές vs μη διαλυτές ίνες

• ? Χρόνος θεραπείας
• μετρήσεις διαφέρουν από μελέτη σε μελέτη

• μόνο οι διαλυτές φυτικές ίνες (psyllium – ispangula) και όχι οι μη
διαλυτές (bran) βελτιώνουν τα συμπτώματα και το ΣΕΕ

• δικαιολογείται η χρήση τους ως πρώτο βήμα (όφελος, χαμηλό 
κόστος, ασφάλεια)



Προβιοτικά: lactobacillus reuteri

Συχνότητα κενώσεων στην 
εβδομάδα 0 και 4

Σύσταση κοπράνων στην 
εβδομάδα 4 (καμία διαφορά)

Μέση αύξηση κενώσεων 
μετά 4 εβδομάδες

Ojetti et al, JGLD 2014



φαρμακευτικές θεραπείες

 υπακτικά
ωσμωτικώς δρώντα
ερεθιστικά 

 σεροτονινεργικοί παράγοντες
 εκκριταγωγά (secretagogues)
 αναστολείς μεταφοράς χολικών οξέων

Tack J, et al. NGM 2011; 697



Ωσμωτικοί παράγοντες

• οι ασθενείς προτιμούν χωρίς ηλεκτρολύτες
• η απορρόφηση Mg είναι ελάχιστη

• Peg based solutions
• Mg – citrate based
• Sodium phosphate based solutions
• Nonabsorbable carbohydrates (lactulose/sorbitol)

• φωσφορικά προκαλούν υπεφωσφαταιμία, υποκαλιαιμία, 
υπασβεστιαιμία

• προσοχή σε νεφρική νόσο

σύσταση βαθμού Α (ισχυρά δεδομένα)



 «μεγάλα» μόρια που έχουν την ικανότητα δέσμευσης ύδατος
 δεν μεταβολίζονται από το εντερικό μικροβίωμα του λεπτού εντέρου 

και δρουν στο παχύ έντερο
 αύξηση του όγκου των κοπράνων λόγω της δέσμευσης του 

ύδατος
 ενεργοποίηση προωθητικών συσπάσεων

De Giorgio R, et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2011

Χαρακτηριστικά PEG 



PEG vs. placebo

Belsey JD, et al. Int J Clin Pract 2010



• (304 άτομα) και διάρκεια (6 μήνες) μελέτη
• διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη
• 52%vs.11%: ≥ 3 κενώσεις/εβδομάδα με «ευκολία»
• ανεπιθύμητες ενέργειες: διάρροια, μετεωρισμός, ναυτία

PEG χωρίς ηλεκτρολύτες

DiPalma JA, et al. AJG 2007



πολυκεντρική μελέτη, 270 ασθενείς, 4 εβδομάδες χορήγησης

Chaussade S &, Minic M. APT 2003; 165

PEG με vs χωρίς ηλεκτρολύτες

Ποσοστό ασθενών με φυσιολογική 
σύσταση κοπράνων 

+

+



Katelaris P, et al. BMC Gastroenterol 2016

Αποτελεσματικότητα PEG 

Peg ± αποτελεσματικό 
στην αντιμετώπιση 

δυσκοιλιότητας

η προσθήκη 
ηλεκτρολυτών δεν 
προσφέρει κάποιο 

πλεονέκτημα



PEG vs. λακτουλόζη



PEG vs. placebo
ηλικιωμένοι 



PEG και εγκυμοσύνη

• 37 έγκυες (6η- 38η εβδομάδα κύησης)
• PEG για 15 ημέρες 250 mL 1Χ1 ή 1Χ2/ημέρα
• σημαντικά αυξημένη συχνότητα κενώσεων: από 1.66 +/- 0.48 σε 3.16

+/- 1.05; p <.01
• αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας: 27/37 (73%)
• βελτίωση κοιλιακού πόνου, προσπάθειας στην κένωση, πόνου στην

αφόδευση
• ανεπιθύμητες ενέργειες (ναυτία, κοιλιακός πόνος, κακουχία): 8/37 (21.6%)

Neri I, et al. . J Midwefery Womens Health 2004



Ερεθιστικά καθαρτικά

• επάγουν συσπάσεις παχέος
• εκκριτική, αντιαπορροφητική δράση

• Βισακοδύλη (dulcolax)
• υπόθετα γλυκερίνης
• Sodium picosulfate - πικοθειϊκό νάτριο (guttalax)
• Σέννα (tamarin)

• ίσως ηλεκτρολυτικές διαταραχές
• δεν προκαλούν νευρολογική βλάβη, η οποιαδήποτε βλάβη είναι το 

αίτιο και όχι το αποτέλεσμα

σύσταση βαθμού Β (μέτρια δεδομένα)
Ford A, et al. AJG 2014

Mueller-Lissner S , et al. AJG 2010;
Ford A, et al. Gut 2011;



Αγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης

De Maeyer JH, et al. NGM 2008
Tack  J, et al APT 2012

• επάγουν ταχεία μετασυναπτική δράση σε νευρώνες

• απελευθερώνουν νευροδιαβιβαστές όπως ακετυλοχολίνη

• προκαλούν βλεννογονική έκκριση

• επιταχύνουν τη διάβαση παχέος 



Cisapride (propulsid) Tegaserod (zelnorm) Prucalopride (resolor)

Cisapride, tegaserod: ανταγωνιστική δράση σε υποδοχείς που έχουν αγγειακή 
δράση, επιδρούν σε ιοντικά κανάλια (hERG channels) ή στο QTc διάστημα 

(αρρυθμιολογική δράση)

De Maeyer JH, et al. NGM 2008
Tack  J, et al APT 2012

Αγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης

Prucalopride: 100 φορές μεγαλύτερη συγγένεια με τον υποδοχέα 5-HT4 που 
σχετίζεται με την προκινητική δράση, από ότι με τους υπόλοιπους υποδοχείς 

που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και το ισοζύγιο ωφέλειας-κινδύνου.



FDA

tegaserod (Zelnorm):
• έγινε αποδεκτό το 2002 για γυναίκες με ΣΕΕ, το 2004 σε άνδρες και 
αποσύρθηκε το 2007 λόγω καρδιαγγειακών θεμάτων 

• προσπάθεια επανέγκρισης σε γυναίκες με χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα

prucalopride (Resolor):
• υπήρξε στην αγορά για 10 έτη 
• European Agency for Evaluation of Medical Products: 2mg/day σε 

ενήλικες (γυναίκες όπου έχουν αποτύχει άλλοι παράγοντες), 1mg/day σε 

ηλικωμένους
• προσφάτως ετέθη για έγκριση



Προυκαλοπρίδη

De Maeyer JH, et al. NGM 2008
Tack  J, et al APT 2012

Δεκέμβριος, 2018
«Officials with the FDA have approved prucalopride (Motegrity, Shire) for the 
treatment of chronic idiopathic constipation (CIC), according to a press release 
issued by the company»

• 6 κλινικές μελέτες, 12 ή 24 εβδομάδων, 2484 ασθενείς
• κατά μέσο όρο ≥3 κενώσεις/εβδ/12 εβδ σε σύγκριση με placebo 
• ταχεία ανταπόκριση από την πρώτη εβδομάδα με το αποτέλσμα να διατηρείται 
καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. 



Camilleri et al. NEJ Μ 2008; 2344 Tack et al. Gut 2009 
Quigley et al. APT 2009; 315 Camilleri M, et al. Gastro 2008

Προυκαλοπρίδη



Stanghellini V, et al. Gut 2009; 58(Suppl II): A181

Προυκαλοπρίδη



Tack et al. Gut 2009
Quigley et al. APT2009
Camillieri et al. NEJΜ 2008

Προυκαλοπρίδη αν. ενέργειες

δεν υπάρχει  διαφορά μετά 
την πρώτη ημέρα 

θεραπείας



 εκλεκτικός 5-ΗΤ4 αγωνιστής
 μελέτη φάσης 2: 401 ασθενείς (92% γυναίκες)

15, 30, 50 mg vs. placebo (4 εβδομάδες)
σημαντική βελτίωση σε:

- συχνότητα
- σύσταση
- προσπάθεια στην κένωση

 ανεπιθύμητες ενέργειες: διάρροια, κεφαλαλγία

Velusetrag (TD 5108)

Goldberg M, et al. APT 2010



Εκκριταγωγά
• ενεργοποίηση αντλίας Cl
• αντλία Cl: μεταφορά ιόντων στον εντερικό αυλό
• ακολουθεί Na και νερό



Lubiprostone (amitiza)

• δικυκλικό λιπαρό οξύ (από προσταγλαδίνη Ε1142)
• επάγει την εντερική έκκριση
• δεν επηρεάζει την κινητικότητα αλλά αυξάνει τη διάβαση 
λεπτού και παχέος
• 24μγ δύο φορές την ημέρα στη χρόνια 
δυσκοιλιότητα
• 8μγ δύο φορές την ημέρα για ΣΕΕ τύπου 
δυσκοιλιότητας
• όχι σε εγγύους

Johanson JF, et al. AJG 2008



Lubiprostone
• 242 ασθενείς (90% γυναίκες)
• 24μgX2 vs. placebo (4 εβδομάδες)

Johanson JF, et al. AJG 2008



 σημαντική βελτίωση σε:
- σύσταση
- προσπάθεια στην κένωση
- μετεωρισμός

 ανεπιθύμητες ενέργειες: ναυτία, διάρροια

Lubiprostone

Johanson JF, et al. AJG 2008
Barish C, et al. DDS 2010

 πιθανότητα δυσκοιλιότητας μετά διακοπή φαρμάκου

 μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
48 εβδομάδες: ναυτία (19.8%) , διάρροια (9.7%)



Linaclotide (linzess)

Η έγκριση για το ευερέθιστο έντερο βασίστηκε  σε δύο διπλές τυφλές μελέτες με 
• 1604 ασθενείς που έλαβαν 290mcg ή εικονικό φάρμακο για 12 εβδ. 
• μειώθηκε ο κοιλιακός πόνος και αυξήθηκαν οι κενώσεις

Η έγκριση για την λειτουργική δυσκοιλιότητα βασίστηκε σε δύο διπλές τυφλές 
μελέτες 
• 1272 ασθενών που έλαβαν 145 ή 290mcg ή εικονικό φάρμακο για 12 εβδομάδες
• οι ασθενείς που έλαβαν linaclotide είχαν περισσότερες κενώσεις

Η δόση που εγκρίθηκε είναι 145mcg



Linaclotide (linzess)
• ελάχιστα απορροφήσιμο πεπτίδιο αγωνιστής της GC-C

• αυξάνει το ενδοκυττάριο νουκλεοτίδιο cGMP (κενώσεις) και το 
εξωκυττάριο (πόνος)

• ομόλογο της εντεροτοξίνης που προκαλεί διάρροια από E. coli
• έχει ελάχιστη βιοδιαθεσιμότητα και εξωεντερικές παρενέργειες
• αυξάνει τη διάβαση παχέος σε ασθενείς με ΣΕΕ
• 290 μγ ημερησίως στο ΣΕΕ
• 145 μγ ημερησίως στη χρόνια δυσκοιλιότητα
• επιπλέον μελέτες για πιθανή τοξικότητα

 όχι rebound-effect μετά από διακοπή
 ανεπιθύμητες ενέργειες

πόνος , διάρροια, μετεωρισμός



linaclotide
• πολυκεντρική, placebo-control μελέτη
• 310 ασθενείς, Ρώμη ΙΙ

Lembo AJ, et al.Gastro 2010; 886



Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια εκκριταγωγών

Αύξηση στον αριθμό των κενώσεων Επίτευξη >3 κενώσεων/εβδ



Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια εκκριταγωγών

Κένωση μετά τη λήψη φαρμάκου Επίτευξη συνολικής ανακούφισης



αναστολέας μεταβιβαστή χολικών οξέων

αύξηση χολικών οξέων στο έντερο

αύξηση της κινητικότητας του παχέος και της έκκρισης

Αναστολείς χολικών οξέων - elobixibat

Lacy BE, et al. NGM 2014



 190 ασθενείς (90% γυναίκες)
 τυχαιοποιημένη, placebo-control,διπλή-τυφλή μελέτη
 δόση: 10 mg / ημέρα
 σημαντική αύξηση του αριθμού των κενώσεων

(4 vs. 1.7, p<0.002)
 κένωση εντός του 1ου 24ώρου (p=0.012)
 ανεπιθύμητες ενέργειες: πόνος, διάρροια
 μείωση της χοληστερόλης !!!!

Chey WD, et al. AJG 2011

elobixibat



Kumagai, et al. BJCP 2018

elobixibat

Καλά ανεκτή και αποτελεσματική 
θεραπεία δυσκοιλιότητας έως 20 

mg/ημέρα πριν το πρωϊνό



 στη δυσκοιλιότητα από οπιοειδή
 βασίζεται στο ίδιο μόριο της ναλοξόνης
 1300 ασθενείς, μειώνει τη δράση των οπιοειδών στο έντερο χωρίς

να μπλοκάρει τη δράση στον εγκέφαλο
 αύξηση των κενώσεων κατά 40%
 αν.ενέργειες κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία

Naloxegol (movantik)

Άλλα φάρμακα για τη δυσκοιλιότητα από οπιοειδή: naldemedine (symproic) –
methylnaltrexone (relistor)



 θεραπεία συμπεριφοράς

 εκπαίδευση σε περιπτώσεις λειτουργικής αποφρακτικής νόσου
ορθού με παθολογική μανομετρία

βιοανάδραση 

Chiaroni, et al. Gastro 2006
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Chiaroni, et al. Gastro 2006

βιοανάδραση
αποφρακτικού τύπου δυσκοιλιότητα 

με φυσιολογικό χρόνο διάβασης



Διέγερση ιερού νεύρου

την ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα
με φυσιολογικό ή μειωμένο χρόνο διάβασης

Kamm et al, Gut 2010



 αποφρακτικού τύπου με βλεννογονικές βλάβες
 ειλεοορθική αναστόμωση σε μειωμένο χρόνο διάβασης αφού 

αποκλειστούν παθήσεις πυελικού εδάφους
 πλήρης μελέτη
 αποτυχία σε μικτές καταστάσεις

χειρουργική θεραπεία



 ο τύπος της δυσκοιλιότητας ίσως παίζει ρόλο στην επιλογή και την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας

 αποφρακτικού τύπου δυσκοιλιότητα: βιοανάδραση
 μειωμένος χρόνος διάβασης: προκινητικά, εκκριταγωγά
 μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών επιλογών, λίγοι «ευχαριστημένοι»

ασθενείς

συμπεράσματα



 θεωρούνται αποτελεσματικά φάρμακα
 μελέτες σύγκρισης με placebo και όχι με τις κλασικές θεραπείες
 ποια η θέση τους στον αλγόριθμο της θεραπείας;
 υπάρχει αλγόριθμος;
 νέο φάρμακο δε σημαίνει απαραίτητα καλύτερο
 ακριβές θεραπείες:

κόστος θεραπείας 30 ημέρων
500$ vs.<10$ βισακοδύλη/PEG vs.15$ λακτουλόζη

η θέση των νέου τύπου καθαρτικών 

Ford A, et al. AJG 2014
Prichard  DO & Bharucha AE. F1000Research 2018 



ευχαριστώ
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