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Υπόβαθρο: 

Ως διαταραχές σίτισης και κατάποσης ή δυσφαγία ορίζεται οποιαδήποτε διαταραχή ή 

δυσλειτουργία συμβαίνει σε ένα ή περισσότερα στάδια της φυσιολογικής κατάποσης. Τα 

στάδια της κατάποσης είναι τέσσερα. Το προπαρασκευαστικό, το στοματικό, το φαρυγγικό 

και το οισοφαγικό. Η δυσφαγία δεν είναι μια ξεχωριστή παθολογική οντότητα αλλά ένα 

σύμπλεγμα συμπτωμάτων το οποίο εμφανίζεται κατά κύριο λόγο υπό το πρίσμα μια 

γενικότερης παθολογικής κατάστασης του ατόμου. Τα συμπτώματα της δυσφαγίας είναι 

πολλά και ποικίλουν ανάλογα με τα στάδια της κατάποσης που πλήττονται.  

 

Σκοπός: 

Σκοπός της μελέτης είναι η ανίχνευση και η καταγραφή των παιδιατρικών περιστατικών που 

παρουσιάζουν διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε έδαφος νευρολογικών διαταραχών. 

Διερευνήθηκαν επίσης η συχνότητα παιδιών με διαταραχές σίτισης και κατάποσης, τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το δείγμα της μελέτης και η συχνότητα των 

κύριων συμπτωμάτων δυσφαγίας. 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

2 

 

Μεθοδολογία: 

Μια συγχρονική μελέτη με δείγμα 140 παιδιών και εφήβων με νευρολογικές διαταραχές που 

επισκέφτηκαν τα δύο παιδονευρολογικά ιατρεία του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου στο χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014. Χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο καταγραφής κλινικών συμπτωμάτων της δυσφαγίας από τους γονείς  - 

συνοδούς των περιστατικών και χρήση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και 

των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας  (ICD-10 English Version 2015). 

 

Αποτελέσματα: 

Το 28,6% του δείγμα εμφανίζει ενδείξεις δυσφαγίας με το 12,9% να εμφανίζει από 1-3 

συμπτώματα και το 15,7% να εμφανίζει τουλάχιστον 4 συμπτώματα. Συχνότερες σε εμφάνιση 

είναι οι παθήσεις του νευρικού συστήματος (50%) και οι ψυχικές διαταραχές και οι 

διαταραχές συμπεριφοράς (25,7%). Δύο στα τρία παιδιά με απώλεια βάρους είχαν ενδείξεις 

δυσφαγίας, ενώ παιδιά με απώλεια βάρους σε ποσοστό 66,7% έχουν από 1-3 συμπτώματα. 

Τέλος, το 30% των παιδιών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και έχουν ενδείξεις 

δυσφαγίας εμφανίζουν τουλάχιστον 4 συμπτώματα. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα: 

Μέχρι και σήμερα καμία προηγούμενη δημοσιευμένη μελέτη, γνωστή σε εμάς, δεν 

παρουσιάζει δεδομένα που να περιγράφουν, έστω και αδρά, τον επιπολασμό της δυσφαγίας 

σε παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα. Αντίστοιχες μελέτες διεθνώς στοχεύουν κατά κύριο 

λόγο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στην μείωση των αναπνευστικών 

λοιμώξεων που μπορούν να οδηγήσουν έως και το θάνατο και στην σωστή διαχείριση των 

δαπανών για την δημόσια υγεία οι οποίες μπορούν να μειωθούν σημαντικά με την πρόληψη 

και αντιμετώπιση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης.  
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Abstract 
 

 
Title: Feeding and swallowing disorders in children with neurological disorders. A first 

observation in the area of Crete 

By: Gerasimos Milathianakis  

Supervisors: Anastasios Filalithis 

  Nikolaos Rikos 

Date:  March 2015 

 
Key words: 

Feeding disorders, swallowing disorders, dysphagia, swallowing, deglutition, prevalence, 

swallowing symptoms 

 

Background: 

Feeding disorders or dysphagia characterized by any disorder or dysfunction occur during one 

or more stages of normal swallow. The normal swallowing stages are four. Oral preparatory 

stage, oral stage, pharyngeal stage and esophageal stage. Dysphagia is not an independent 

disorder but a cluster of symptoms which occur under the prism of a general medical 

condition. The symptoms of dysphagia are plenty and depends on the stage dysfunctions. 

 

Aim: 

The aim of this study is the identification and registration of pediatric cases which develop 

feeding and swallowing disorders with underling neurological disorders. Investigated also the 

frequency of children with feeding and swallowing disorders, the demographic characteristic 

of the study population and the frequency of core symptoms of dysphagia. 

 

Methodology: 

A cross-sectional observation study with 140 children population and adolescents with 

neurological disorders who visit one of the two pediatric neurologists of Venizelio General 

Hospital of Heraklion between October – December 2014. Dysphagia clinical symptoms were 

reported by parents - carers via questionnaire and ICD-10 used to classify the diagnosis (ICD-

10 English Version 2015). 
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Results: 

28,6% of the study population were observed with feeding and swallowing difficulties, 12,9% 

developed 1-3 symptoms and 15,7% developed at least 4 symptoms. Diseases of the nervous 

system (50%) and mental and behavioural disorders (25,7%) are the two most common 

diagnosis. Two of three participants with weight loss present dysphagia symptoms while 

participants with weight loss (66,7%) present 1-3 dysphagia symptoms. Finally, 30% of 

participants who receive chronic pharmaceutical therapy for any medical condition and 

present suggestive dysphagia facing at least 4 symptoms.  

 

Discussion – Conclusion: 

Until today any past published study in Greece, known to us, present data which describe the 

prevalence of any stage of dysphagia in children and adolescents. Similar studies 

internationally focus on the improvement of quality of life, on diminishing the respiratory 

infections which can lead to death and on the proper management of public health costs 

which can decreased dramatically if programs for prevention and intervention of feeding and 

swallowing disorders will start to develop. 
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Α. Γενικό μέρος 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1  Στάδια φυσιολογικής σίτισης και κατάποσης 
 

Η κατάποση είναι μια πολύπλοκη νευρομυϊκή διαδικασία κατά την οποία 

συνεργάζεται άψογα ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανατομικών δομών με στόχο την 

επεξεργασία και την μεταφορά της τροφής από την στοματική κοιλότητα στο στομάχι 

και το έντερο (Παράρτημα – Εικ. 1). Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαχωριστεί σε 

τέσσερα βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο ονομάζεται προπαρασκευαστικό, το 

δεύτερο στοματικό, το τρίτο φαρυγγικό και το τέταρτο οισοφαγικό σύμφωνα με τις 

Logemann το 2015 (1) και Engel – Hoek το 2013 (2). Τα δύο πρώτα στάδια εκτελούνται 

εκούσια ενώ τα δύο τελευταία ακούσια, βασιζόμενα σε αντανακλαστικά των 

αντίστοιχων περιοχών. Σχετικά με το φαρυγγικό στάδιο δεν θεωρείτε πλέον τόσο ως 

αντανακλαστική κίνηση του φάρυγγα αλλά περισσότερο ως προγραμματισμένη 

δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη τόσο με τα χαρακτηριστικά του βλωμού, την 

εκούσια κινητικότητα όσο και με άλλες αδιευκρίνιστες ακόμη παραμέτρους (1).  

Σύμφωνα με τον Arvedson το 2008 (3), η διαδικασία της κατάποσης αποτελείται 

επίσης από τέσσερα στάδια με διαφορετικό όμως διαχωρισμό.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο, το στοματικό, διαχωρίζεται σε δύο 

επιμέρους φάσεις, την φάση διαμόρφωσης του βλωμού και τη φάση μεταφοράς του 

βλωμού προς το φαρυγγικό στάδιο. Μεταξύ του φαρυγγικού και του στοματικού 

σταδίου κατά τον Arvedson παρεμβάλλεται το δεύτερο ενδιάμεσο στάδιο που 

περιγράφει την έναρξη της κατάποσης και τη μεταφορά του βλωμού προς στο τρίτο 

στάδιο (φαρυγγικό στάδιο). Τέλος, ως τέταρτο στάδιο αναφέρει το οισοφαγικό 

στάδιο. Από την άλλη πλευρά, πιο ολοκληρωμένα και σφαιρικά οι Rudolph και 

Thompson το 2002 (4) περιγράφουν τις διαταραχές σίτισης βασιζόμενοι σε πέντε 

στάδια. Ως πρώτο στάδιο περιγράφουν την διαδικασία κατά την οποία το άτομο και 

πιο συγκεκριμένα το παιδί, εκφράζει την επιθυμία για σίτιση μέσω της επικοινωνίας 

προς το περιβάλλον του (π.χ. προς τους γονείς). Ως δεύτερο στάδιο αναφέρουν το 

στοματικό, ως τρίτο το φαρυγγικό, ως τέταρτο το οισοφαγικό και ως πέμπτο το 
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γαστρεντερικό στάδιο το οποίο περιγράφει την διαδικασία μεταφοράς της τροφής 

από το στομάχι στο λεπτό και παχύ έντερο.  

 

 

1.2  Διαταραχές σίτισης και κατάποσης 

 

Ως διαταραχές σίτισης ή / και κατάποσης ή δυσφαγία περιγράφεται οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία κατά τη σίτιση ή την κατάποση συμβαίνει σε ένα ηλικιακό εύρος 

ασθενών από τα πρόωρα νεογνά έως και την υπερήλικη ζωή σε ένα ή και 

περισσότερα στάδια (1-6). «Η δυσφαγία δεν παρουσιάζεται ως ξεχωριστή νόσος αλλά 

ως ένα σύμπλεγμα συμπτωμάτων τα οποία εμφανίζονται υπό το πρίσμα μιας 

γενικότερης παθολογίας» σύμφωνα με τους Reilly & Ward το 2005 (7). Η παθολογία 

αυτή είναι που θα καθορίσει τη φύση και το βαθμό σοβαρότητα της δυσφαγίας (5). 

Σύμφωνα με την Logemann (1) « Η γνώση της φυσιολογίας μιας κατά φύση 

κατάποσης είναι η βάση για την αναγνώριση της δυσφαγίας».  

 

1.3 Ανατομία και φυσιολογία της κατάποσης 

 

Κατά την προετοιμασία και τη διαδικασία της κατάποσης επιτελείτε μια σειρά 

ενεργειών τόσο σε επίπεδο κεντρικού όσο και περιφερικού νευρικού συστήματος, οι 

οποίες αναπτύσσονται από την περιγεννητική περίοδο μέχρι και τους πρώτους μήνες 

ζωής ενός ατόμου  και ολοκληρώνονται μέχρι την ηλικία των 2 ετών περίπου 

(Παράρτημα – Εικ. 2) (2, 8, 9), . Με λεπτό χειρισμό και άψογο συντονισμό οι 

ανατομικές δομές συνεργάζονται ώστε η τροφή από τη στοματική κοιλότητα να 

καταλήξει στο στομάχι και το έντερο. Η συμβολή και η συμμετοχή τόσο των μυϊκών 

ομάδων και των γενικότερων ανατομικών δομών όσο και των κρανιακών νεύρων 

είναι πρωτεύουσας σημασίας. Τα κρανιακά νεύρα μέσω των πυρήνων τους στο 

εγκεφαλικό στέλεχος (στον προμήκη μυελό και τη γέφυρα), λαμβάνουν και στέλνουν 

ερεθίσματα από και προς τις αντίστοιχες περιοχές ανάλογα με το στάδιο της 

κατάποσης και την λειτουργία που επιτελείται (Παράρτημα – Εικ. 3). Στο 

προπαρασκευαστικό στάδιο οι μύες και οι δομές του στόματος κινούνται 

συντονισμένα μασώντας την τροφή και μειώνοντας σταδιακά το μέγεθός της με 
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σκοπό την διαμόρφωση του βλωμού ο οποίος μέσω του δεύτερο σταδίου (στοματικό 

στάδιο) θα προωθηθεί στο φαρυγγικό στάδιο. Πιο συγκεκριμένα, το 

προπαρασκευαστικό στάδιο περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 1) Σύγκλειση άνω και 

κάτω χείλους ώστε η τροφή να παραμένει εντός της στοματικής κοιλότητας (VII), 2) 

ενεργοποίηση του χειλικού και παρειακού μυϊκού συστήματος ώστε να παραμένουν 

κλειστές όλες οι κοιλότητες κατά την επεξεργασία του βλωμού (VII), 3) κυκλικές 

κινήσεις της κάτω γνάθου κατά την μάσηση (V), 4) πλάγιες κινήσεις της γλώσσας κατά 

την μάσηση με σκοπό την προώθηση της τροφής στα δόντια και την περισυλλογή των 

υπολειμμάτων, λειτουργία η οποία είναι και η σημαντικότερη κατά τη διάρκεια 

αυτού του σταδίου (IX, XII) και 5) διόγκωση της μαλακής υπερώας με στόχο τον 

ασφαλή διαχωρισμό της στοματικής από την ρινική κοιλότητα (IX). Κατά την 

ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η γλώσσα περισυλλέγει και διαμορφώνει 

τον βλωμό και τον συγκρατεί στο πρόσθιο τμήμα της. (1, 2, 8, 9) 

Σειρά έχει το στοματικό στάδιο, επίσης ένα μηχανικό στάδιο κατά το οποίο ο 

βλωμός μεταφέρεται από το πρόσθιο τμήμα της στοματικής κοιλότητας στις 

παρίσθμιες καμάρες όπου και εκλύεται το αντανακλαστικό της κατάποσης. Και σε 

αυτό το στάδιο η γλώσσα έχει τη μεγαλύτερη συμβολή καθώς είναι υπεύθυνη για την 

διαμόρφωση, την ανύψωση και την συμπίεση του βλωμού κατά την πορεία του κατά 

μήκος της σκληρής υπερώας έως ότου φτάσει στις παρίσθμιες καμάρες (IX, XII). 

Επίσης, επικουρικό ρόλο έχουν και εδώ οι παρειακοί μύες καθώς καθοδηγούν μαζί 

με την γλώσσα τον βλωμό καθ’ όλη την πορεία του στην στοματική κοιλότητα (VII). 

Με την τοποθέτηση του βλωμού στις παρίσθμιες καμάρες πραγματοποιείται η 

έναρξη του αντανακλαστικού της κατάποσης η οποία διαρκεί λιγότερο από 1 

δευτερόλεπτο και δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ φύλου, ηλικίας ή σύστασης της 

τροφής (IX). (1, 10, 8) (Σχήμα 1 – (12)) 

 

Σχήμα 1 
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 Οι μοναδικές διαφοροποίησες που αναφέρονται σύμφωνα και με τους Rudolph 

και Thompson (4) σχετικά με τη ηλικία είναι η αναδιαμόρφωση των δομών της κάτω 

γνάθου από την βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 6-8 μηνών ζωής του παιδιού 

καθώς και του φάρυγγα και του λάρυγγα, ο οποίος στην βρεφική ηλικία τοποθετείται 

υψηλότερα στο ύψος των αυχενικών σπονδύλων C1 – C3 και με την πάροδο των 

χρόνων σε ηλικία 2-3 ετών κατεβαίνει λαμβάνοντας την τελική θέση του έως και την 

ενήλικη ζωή (Σχήμα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Rudolph & Thomson 2002 

Σχήμα 2: (Α) Μικρή γνάθος και στοματική κοιλότητα κατά την βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 6-8 μηνών 

καθώς και ανυψωμένος λάρυγγας. (Β) Καθοδική πορεία λάρυγγα έως την ηλικία των 2-3 ετών όπου και 

τοποθετείται στην τελική του θέση καθ’ όλη την υπόλοιπη ζωή του ατόμου.  
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Ακολουθεί η διαδικασία της κατάποσης με την έναρξη του αντανακλαστικού της 

κατάποσης (φαρυγγικό στάδιο). Κατά το φαρυγγικό στάδιο εκούσιες κινήσεις 

πραγματοποιούνται από το άνω φαρυγγικό τμήμα το οποίο σφραγίζει με την βοήθεια 

της μαλακής υπερώας (υπερωϊοφαρυγγικός μηχανισμός) με ασφάλεια την ρινική 

κοιλότητα καθώς ο βλωμός κινείται προς τον φάρυγγα (IX). Ο βλωμός συνεχίζει την 

πορεία του προς τον οισοφάγο και τον άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα, κινούμενος από 

τις περισταλτικές κινήσεις του φάρυγγα (IX, X). Σχεδόν ταυτόχρονα ο λάρυγγας 

ανυψώνεται ακολουθώντας την πορεία του υοειδούς οστού, η επιγλωττίδα και ο 

πρόδρομος του λάρυγγα κλείνουν όπως και οι νόθες αλλά και οι αληθείς φωνητικές 

χορδές, ενεργοποιώντας έτσι τρεις φραγμούς ασφαλείας της αναπνευστικής οδού 

εντός του λάρυγγα (X)  . Ως επακόλουθο αυτής της διαδικασίας είναι η παύση της 

αναπνοής μειώνοντας έτσι σημαντικά τις πιθανότητες για εισρόφηση. Την ίδια στιγμή 

η βάση της γλώσσας προσεγγίζει τα φαρυγγικά τοιχώματα δημιουργώντας έτσι μια 

ακόμη προστατευτική βαλβίδα προς αποφυγή της επιστροφής του βλωμού είτε προς 

τη στοματική κοιλότητα είτε προς την ρινική κοιλότητα (XII). Τέλος, καθώς ο βλωμός 

έχει ήδη περιέλθει στο άνω τμήμα του οισοφάγου, στον κρικοφαρυγγικό σφιγκτήρα 

η διαδικασία της κατάποσης περνάει στο τελευταίο στάδιο. Ασθενείς με 

περιορισμένες στοματοκινητικές δεξιότητες, ελλιπή λαρυγγική λειτουργικότητα ή 

δυσκολία κατά τον συντονισμό στοματικού και φαρυγγικού σταδίου συχνά 

εμφανίζουν προβλήματα εισροφήσεων (πιθανή βλάβη σε V, VII, IX, XI, X, XII). (2, 4, 6, 

8, 10) (Σχήμα 3 – (11))  

 

 

 

Σχήμα 3 
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Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της κατάποσης είναι υπεύθυνο για την 

μεταφορά της τροφής διαμέσου του οισοφάγου στο στομάχι. Κατά την είσοδο του 

βλωμού στον άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα ο οισοφάγος με περισταλτικές κινήσεις 

οδηγεί την τροφή καθοδικά προς τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα ο οποίος με την 

σειρά του ανοίγοντας επιτρέπει στην τροφή να εισέλθει στο στομάχι. (2, 4, 6) (Σχήμα 

4 – (11)) 

 

 

 

Σχήμα 4 

 

 

 

Η διάρκεια του στοματικού σταδίου είναι περίπου 1-2 δευτερόλεπτα και του 

φαρυγγικού σταδίου λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Το οισοφαγικό στάδιο  διαρκεί 

λίγο περισσότερο και διαφέρει από άτομο σε άτομο με κατά προσέγγιση χρόνο 

διάρκειας 8-10 δευτερολέπτων. Με την αύξηση της ηλικίας οι χρόνοι αυτοί 

αυξάνονται, με μεγαλύτερη αύξηση στο οισοφαγικό στάδιο. (6, 12)  
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1.4  Συχνότερα συμπτώματα διαταραχών σίτισης και κατάποσης 

 

Τόσο στο στοματικό όσο και στο φαρυγγικό στάδιο σύμφωνα με τους Daniels 

(13), Morgan et al (14),Parkes et al (15) και Benfer et al (16) τα πιο συχνά συμπτώματα 

που παρατηρούνται είναι σιελόρροια, καθάρισμα λαιμού, βήχας ή / και πνιγμός, 

ρινική διαφυγή, μειωμένη ικανότητα μάσησης, υπολείμματα στην στοματική 

κοιλότητα και τον φάρυγγα ,υγρή φωνή, αδυναμία προώθησης βλωμού από την 

στοματική κοιλότητα στον φάρυγγα, απώλεια βάρους,  αναπνευστική δυσλειτουργία, 

δυσκολία συντονισμού και ελλιπής κινητικότητα στοματικών δομών (γνάθος, 

γλώσσα, χείλη). Σχετικά με το οισοφαγικό στάδιο οι Rommel et al (17) και Spieker (11) 

αναφέρουν παρουσία Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ) και παθολογία του 

οισοφάγου (όπως αχαλασία) στην δυσφαγία. Επίσης, σύμφωνα με τους Daniels (13) 

και Benfer et al (16) η εναλλακτική σίτιση (ρινογαστρικός σωλήνας κτλ) είναι 

αποτέλεσμα δυσφαγίας. 

 

1.5  Αίτια εμφάνισης δυσφαγίας 

 

Η παθολογία υπό το πρίσμα της οποίας μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα 

δυσφαγίας ποικίλει και διαχωρίζεται σε πέντε επιμέρους υποκατηγορίες (5). Πιο 

συγκεκριμένα οι νόσοι και οι διαταραχές διαχωρίζονται σε 1) νευρολογικά 

ελλείμματα, 2) ανατομικές ή δομικές ανωμαλίες, 3) συστημικές ή άλλες με την υγεία 

σχετιζόμενες καταστάσεις, 4) ψυχολογικές ή ψυχιατρικές καταστάσεις και 5) 

σύνθετες ιατρικές περιπτώσεις / αδιάγνωστα περιστατικά. Ενδεικτικά ανά κατηγορία: 

1) Νευρολογικά ελλείμματα: Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλική παράλυση, 

μιτοχονδριακές διαταραχές, γενετικά σύνδρομα (πχ σύνδρομο Down) κ.α., 2) 

ανατομικές ή δομικές ανωμαλίες: Συγγενείς ανωμαλίες (σχιστίες χείλους ή / και 

υπερώας), τραύμα κεφαλής και τραχήλου κ.α., 3) συστημικές ή άλλες με την υγεία 

σχετιζόμενες καταστάσεις: Αναπνευστικά νοσήματα (π.χ. Κυστική ίνωση), καρδιακά 

νοσήματα, γαστρεντερικά προβλήματα, μεταβολικά νοσήματα, ογκολογικές 

περιπτώσεις (π.χ. καρκίνος κεφαλής και τραχήλου, εγκεφαλικοί όγκοι κ.α.), 

ανοσολογικά νοσήματα (π.χ. HIV), 4) ψυχολογικές ή ψυχιατρικές καταστάσεις: 
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ψυχογενείς διαταραχές και 5) σύνθετες ιατρικές περιπτώσεις / αδιάγνωστα 

περιστατικά δίχως συγκεκριμένη επεξήγηση και αιτιολογία  (5). Επιπροσθέτως οι 

κατηγοριοποιήσεις αυτές διαφέρουν αναλόγως με τη σκοπιά που επιλέγει ο κάθε 

ερευνητής να μελετήσει ένα φαινόμενο και ο διαχωρισμός είναι δυνατόν να γίνει πιο 

αναλυτικά και περιγραφικά με περισσότερες υποκατηγορίες (Παράρτημα – Εικ. 4) (4). 

Επίσης, σύμφωνα με τον Al-Shehri to 2001 (18) σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της 

δυσφαγίας κατέχουν οι φαρμακευτικές παρενέργειες οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν άμεσα ένα ή περισσότερα στάδια της κατάποσης. Για παράδειγμα, 

αντιψυχωσικά ή νευροληπτικά φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία 

κατάποσης και να προκαλέσουν σοβαρού βαθμού δυσφαγία. (19, 11, 18) 

 

 

1.6 Αξιολόγηση δυσφαγίας 

 

1.6.1 Διεπιστημονική ομάδα 

 

Η αξιολόγηση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης είναι μια διαδικασία 

που πραγματοποιείται από μια ομάδα διαφορετικών ειδικοτήτων, εξειδικευμένων 

στις διαταραχές σίτισης και κατάποσης με κοινό στόχο τον εντοπισμό των δυσκολιών 

κατά την σίτιση (20) Πολλές ειδικότητες εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία με 

βασικότερες εκείνες του λογοθεραπευτή, του ιατρού (ΩΡΛ, παιδίατρος, νευρολόγος, 

πνευμονολόγος κ.α.), του εργοθεραπευτή, του διατροφολόγου, του φυσιοθεραπευτή 

και του ψυχολόγου. (21, 17, 8) 
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1.6.2 Κλινική αξιολόγηση 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης της δυσφαγίας αποτελείται από δυο βασικά μέρη. 

Την κλινική και την εργαστηριακή αξιολόγηση. Η κλινική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη 

λήψη ενός αναλυτικού ιστορικού το οποίο συλλέγει σημαντικές πληροφορίες που 

σχετίζονται τόσο με την υγεία του ασθενή όσο και με την καθημερινότητα και το 

οικογενειακό του περιβάλλον (Παράρτημα – Εικ. 5). (3, 12, 10) Μέρος της κλινικής 

αξιολόγησης είναι και η κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας, του λαιμού ή του 

φάρυγγα και του λάρυγγα ή του φωνητικού καναλιού του ασθενή από εξειδικευμένο, 

κατά κύριο λόγο λογοθεραπευτή, στις διαταραχές σίτισης και κατάποσης. Πιο 

συγκεκριμένα, ο κλινικός καλείται να αξιολογήσει το εύρος και την ακρίβεια των 

κινήσεων των ανατομικών δομών που ενεργοποιούνται κατά την σίτιση, καθώς και 

την ταχύτητα και τον συντονισμό τους, σε περιοχές όπως τα χείλη, τη γλώσσα, την 

υπερώα και τους φάρυγγα και λάρυγγα. (12)  

Υπάρχουν αρκετά διαγνωστικά εργαλεία που στόχο έχουν τη συλλογή 

πληροφοριών από ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την σίτιση και την 

κατάποση (Παράρτημα – Εικ. 6). Μερικά από αυτά είναι τα Australian Therapy Outcome 

Measures (AUSTOMS), Mann Assessment Of Swallowing Ability (MASA) (Παράρτημα – Εικ. 

11), Dysphagia Management Staging Scale (DMSS), Functional Oral Intake Scale (FOIS) (22), 

Dysphagia Outcome And Severity Scale (DOSS), Toronto Bedside Swallowing Screening Test 

(TOR-BSST) (23), Massey Bedside Swallow Screen, Modified Mann Assessment Of Swallowing 

Ability (MMASA), State Of Missouri Department Of Mental Health choking Risk assessment, 

Buffalo Psychiatric Center Choking Aspiration Screen (Παράρτημα – Εικ. 12)  
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1.6.3 Εργαστηριακή αξιολόγηση  

 

Η εργαστηριακή αξιολόγηση αποτελείται από μια σειρά διαγνωστικών 

εξετάσεων που στόχο έχουν την καλύτερη και ευκολότερη διάγνωση των δυσφαγικών 

ασθενών μέσω διεξοδικής διερεύνησης των ανατομικών δομών και λειτουργειών 

κατά την διαδικασία της κατάποσης. Η αξιόπιστη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση 

οδηγεί σε καλύτερη περιγραφή των δυσκολιών του ασθενή, έγκυρη και έγκαιρη 

διάγνωση με στόχο τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση.   

 

1.6.3.1 Βιντεοακτινοσκοπική εξέταση  

 

Η βιντεοακτινοσκοπική εξέταση (Παράρτημα– Εικ.  7)  (VFSS) βασίζεται στην 

χρήση των ακτινών Χ και χρησιμοποιείται για την διερεύνηση πιθανών διαταραχών 

κατά την κατάποση τροφών με διαφορετική σύσταση και ποσότητα (συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο εφαρμογής – (12) ) και στα 4 βασικά στάδια της κατάποσης. Η λήψη 

βίντεο (30 frames/s) (24) προσφέρει την δυνατότητα στην διαγνωστική ομάδα να 

εντοπίσει και να αναγνωρίσει πιθανές βλάβες και δυσλειτουργίες σε οποιοδήποτε 

στάδιο της κατάποσης παρατηρώντας τον ασθενή είτε σε πλάγια  λήψη (Παράρτημα 

– Εικ. 8) είτε σε λήψη κατά πρόσωπο (Παράρτημα – Εικ. 9) (1, 9) . Η VFSS θεωρείτε 

gold standard για την διάγνωση της δυσφαγίας (63). Όλη η διαδικασία της εξέτασης 

διαρκεί περίπου 15 λεπτά (συνολικά έως 5 λεπτά ακτινοβόλησης στους ενήλικες και 

3 λεπτά στα παιδιά) και περιέχει μικρή ποσότητα ακτινών Χ (κατά προσέγγιση ίση με 

2-3 κοινές ακτινογραφίες). (25) 
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1.6.3.2 Ενδοσκόπηση  

 

Η ενδοσκόπηση κατά την κατάποση (FEES) πραγματοποιείται με ρινικό 

εύκαμπτο ενδοσκόπιο. Ο σωλήνας μικρής διαμέτρου που εισχωρεί μέσω του ρώθωνα 

στην ρινική κοιλότητα και εν συνεχεία στην άνω φαρυγγική περιοχή παρέχει εικόνα 

πριν, κατά και μετά την κατάποση (Παράρτημα – Εικ. 10). Με τη χρήση 

χρωματισμένης τροφής διαφορετικής ποιότητας και ποσότητας (πρωτόκολλο 

αντίστοιχο της βιντεοακτινοσκόπησης) δίνεται η δυνατότητα στην διαγνωστική 

ομάδα να εντοπίσει πιθανά ελλείματα κατά κύριο λόγο στο φαρυγγικό στάδιο. Ένα 

μειονέκτημα της FEES είναι η αδυναμία παρατήρησης τόσο του 

προπαρασκευαστικού και στοματικού σταδίου όσο και του οισοφαγικού. Παρόλα 

αυτά μεγάλα πλεονεκτήματα είναι η φορητότητα της συσκευής και η χρήση της 

ακόμη και σε ασθενής εκτός νοσοκομείου όπως επίσης και η αποφυγή ακτινοβολίας 

σε αντίθεση με την VFSS (ακτίνες Χ). (3, 12) 

 

 

1.6.3.3 Μανομετρία 

 

Η μανομετρία είναι μια εξέταση κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στην 

διαγνωστική ομάδα να μετρήσει και να αξιολογήσει την πίεση που ασκείται στον 

φάρυγγα ή / και στον οισοφάγο κατά την διαδικασία της κατάποσης. Με τη χρήση 

μικρού εύκαμπτου σωλήνα που τοποθετείται μέσω της ρινικής κοιλότητας στην 

περιοχή του φάρυγγα και του οισοφάγου μετριέται η αντίσταση που ασκείται κατά 

την κατάποση, πληροφορία πολύ σημαντική για την ασφαλή και αποτελεσματική 

κατάποση. Η εξέταση αυτή συχνά πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την VFSS. (1, 12) 
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1.6.3.4 Υπέρηχος 

  

Ο υπέρηχος ως απεικονιστική μέθοδος αξιολόγησης κατά την διαδικασία της 

κατάποσης επιτρέπει στην διαγνωστική ομάδα την αξιολόγηση μόνο του στοματικού 

σταδίου. Αρκετές πληροφορίες συλλέγονται μόνο για δυσφαγία στοματικού σταδίου 

και μπορεί να εφαρμοστεί αρκετές φορές ως επανεκτίμηση της πορείας του ασθενή 

καθώς δεν περιέχει επιβλαβή ακτινοβολία. (15, 59) 

 

1.7 Θεραπεία 

 

Η δημιουργία και η οργάνωση ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου βασίζεται 

στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και κατ’ 

επέκταση στην διάγνωση και τον προσδιορισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 

ένας ασθενής κατά την σίτιση και κατάποση. Δεν είναι κατάλληλες όλες οι 

θεραπευτικές τεχνικές σε όλους τους ασθενείς όπως επίσης δεν υπάρχει μόνο μια 

θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των διαταραχών σίτισης και 

κατάποσης (6). Για παράδειγμα, σε κάποιες εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού 

συστήματος, όπως η νόσος Parkinson, απαιτούνται ενεργητικές ασκήσεις 

ενδυνάμωσης σε αντίθεση με άλλες, όπως η νόσος Κινητικού Νευρώνα (ALS) στην 

οποία αντίστοιχες ασκήσεις θα οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα με 

αποδυνάμωση και μείωση της λειτουργικότητας του ασθενή (12, 26).  

Η θεραπευτική αποκατάσταση και οι θεραπευτικές τεχνικές μπορούν να 

ξεκινήσουν να εφαρμόζονται ορισμένες φορές ακόμη και κατά την διαγνωστική 

διαδικασία. Για παράδειγμα κατά την VFSS, οι εξεταστές μπορούν να δοκιμάσουν 

διαφορετικές ποσότητες και ποιότητες τροφής με στόχο τον εντοπισμό της βέλτιστης 

ικανότητας και λειτουργικότητας του ασθενή (π.χ. πόση ανθρακούχων ποτών). 

Επίσης αλλαγή θέσης σώματος και κεφαλής προς αποφυγή εισροφήσεων όπως 

επίσης και εξειδικευμένοι χειρισμοί κατά την σίτιση (π.χ. σαγόνι κάτω – chin tuck) 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί κατά την διεξαγωγή VFSS (12, 24, 25). 
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Οι θεραπευτικές ασκήσεις και τεχνικές στο σύνολό τους αφορούν σε όλα τα 

στάδια της κατάποσης ανάλογα με τα ελλείμματα και τις δυσκολίες που έχουν 

εντοπιστεί κατά την αξιολόγηση. Αυτές μπορεί να εστιάζουν στον συντονισμό των 

δομών, την ενδυνάμωσή τους ή ακόμη και το εύρος ή την ακρίβεια κίνησης των μυών 

κατά την μάσηση και την κατάποση (27).  

Επιπροσθέτως, ένας μεγάλος αριθμός θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι ακόμη 

υπό μελέτη. Τεχνικές που ήδη χρησιμοποιούνται (π.χ. νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση 

(27) ) δεν έχουν ακόμη σαφώς διατυπωμένα αποτελέσματα κυρίως λόγο της μικρής 

διάρκειας εφαρμογής στην κλινική πράξη. Οι τεχνικές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται 

από εξειδικευμένο πιστοποιημένο θεραπευτή, συνήθως λογοθεραπευτή και να 

ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα εφαρμογής, καθώς τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα δεν είναι ακόμη γνωστά. 

Στα πλαίσια της θεραπευτικής αποκατάστασης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν 

και η αυτόματη ανάρρωση του ασθενής λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου (28). 

Για παράδειγμα σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα δυσφαγίας μετά από 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι πολύ πιθανό οι δυσκολίες να 

εξαφανιστούν σε διάστημα εντός 2-3 εβδομάδων από την έναρξη του επεισοδίου 

(12).  

Τέλος, χειρουργικές επεμβάσεις ή φαρμακευτική αγωγή ορισμένες φορές 

βοηθούν στην αποκατάσταση δυσκολιών κατά την σίτιση και την κατάποση. Πιο 

συγκεκριμένα, κρικοφαρυγγική μυοτομή ή έγχυση Botox βελτιώνουν τα συμπτώματα 

της δυσφαγίας (12, 29).  
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1.8 Επιδημιολογικές μελέτες  

 

Επιδημιολογικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 

διεθνώς σχετικά με τις διαταραχές σίτισης και κατάποσης, τόσο σε παιδιατρικό 

πληθυσμό όσο και σε πληθυσμό ενηλίκων στοχεύουν σε μια κατά κύριο λόγο αδρή 

περιγραφή της βαρύτητας και της συχνότητας του προβλήματος. Στις ΗΠΑ η 

δυσφαγία προσβάλλει περίπου 15,000,000 Αμερικανούς. Το Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νόσων (CDC) αναφέρει πως περίπου 1.000.000 άτομα ανά έτος στις ΗΠΑ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την σίτισή τους. Ο Οργανισμός για την Έρευνα και 

την Ποιότητα της Υγείας (Agency for Healthcare Research and Quality)  επίσης 

αναφέρει ότι 60.000 Αμερικανοί πεθαίνουν ετησίως λόγω επιπλοκών από τη 

δυσφαγία (π.χ. αναπνευστικές λοιμώξεις). Περίπου το 50% των Αμερικανών άνω των 

60 ετών θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την σίτισή τους, ενώ το κόστος 

διαχείρισης ενός ασθενή με εναλλακτική σίτιση (γαστροστομία, ρινογραστρικός 

σωλήνας κ.α.) ανέρχεται πάνω από $ 31.000 ανά ασθενή ανά έτος. Το συνολικό 

κόστος αντιμετώπισης της δυσφαγίας στις ΗΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 

$1,000,000,000 ετησίως (30). Τέλος, σύμφωνα με άρθρο της Daniels (13), 

υποστηρίζεται ότι 400.000 – 800.000 περιστατικά το χρόνο παγκοσμίως θα 

εμφανίσουν νευρογενή δυσφαγία. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ιρλανδικής Ομοσπονδίας 

Λογοθεραπευτών (IASLT) το 2012 (5) - μίας από τις πιο αναπτυγμένες και ειδικά 

καταρτισμένες ομοσπονδίες παγκοσμίως, στους ενήλικες ο επιπολασμός στα ΑΕΕ  

ανέρχεται μεταξύ 15% - 41%, στους εγκεφαλικούς όγκους στο 63%, στη νόσο του 

Πάρκινσον στο 41% ενώ η αντίστοιχη επίπτωση υπολογίζεται περίπου μεταξύ 75% - 

100%. Στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας ο επιπολασμός ανέρχεται περίπου στο 33% ενώ 

στην Άνοια περίπου το 67,9% έχουν διαγνωσμένη δυσφαγία (μέσω VFSS) και 

αντίστοιχη επίπτωση σε ποσοστό 68%. Στην νόσο του Huntington η επίπτωση των 

διαταραχών σίτισης και κατάποσης αγγίζει το 100% ενώ στην Μυασθένεια Gravis 

μόλις το 15% - 40%. Επιπροσθέτως σε ενήλικες με  διανοητική αναπηρία το 5,3% εκτός 

νοσοκομειακού πλαισίου και το 36% εντός του νοσοκομείου εμφανίζουν 

συμπτώματα δυσφαγίας.  
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Στον παιδιατρικό πληθυσμό η IASLT επίσης αναφέρει πως στα πρόωρα νεογνά 

ο επιπολασμός των διαταραχών κατά την σίτιση και την κατάποση ανέρχεται στο 

ποσοστό του 40%, στην εγκεφαλική παράλυση η επίπτωση υπολογίζεται μεταξύ 27% 

- 90% και το 18% των παιδιών που έχουν προβεί σε επέμβαση καρδιάς όπως επίσης 

και 1 στα 100 παιδιά με προβλήματα καρδιάς γενικότερα, έχουν αυξημένο κίνδυνο 

για διαταραχές στην σίτιση και την κατάποση. Στις κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες ο 

επιπολασμός έως και σήμερα παραμένει άγνωστος, παρόλα αυτά μερικά από τα ήδη 

γνωστά γενετικά σύνδρομα που παρουσιάζουν κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και 

εμφανίζουν προβλήματα στην σίτιση και την κατάποση είναι τα: Apert, Cruzon, 

Pfeiffer, Treacher Collins, Nager and Goldernhar. Στην oισοφαγική ατρησία περίπου 

το 60% – 70% αντιμετωπίζουν δυσφαγία έπειτα από επιδιορθωτικές επεμβάσεις ενώ 

στην Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμιση (ΓΟΠ) ο ακριβής επιπολασμός είναι άγνωστος 

παρόλο που έχει αναφερθεί συσχετισμός μεταξύ ΓΟΠ και διαταραχών σίτισης τόσο 

σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Στις διανοητικές διαταραχές το 57% έχει 

βρεθεί να αντιμετωπίζει διατροφικά προβλήματα ενώ στις κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις (ΚΕΚ) το 5,3% μεταξύ όλων των παιδιατρικών περιστατικών, το 68% μεταξύ 

των σοβαρών ΚΕΚ, το 15% για μετρίου βαθμού ΚΕΚ και το 1% για ελαφρού τύπου ΚΕΚ 

θα έρθουν αντιμέτωποι με δυσκολίες κατά την σίτισή τους σύμφωνα με την IASLT.(5)  

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις νευρολογικές διαταραχές στα παιδιά ένα 

μεγάλο μέρος καταλαμβάνετε από την εγκεφαλική παράλυση η οποία σύμφωνα με 

την Erasmous και τους συνεργάτες της το 2012 (19) αποτελεί μια από τις πιο συχνές 

φυσικές αναπηρίες, με παγκόσμιο επιπολασμό τα 2-2,5 περιστατικά ανά 1000 

γεννήσεις. Ο επιπολασμός της δυσφαγίας στην εγκεφαλική παράλυση σε παιδιά είναι 

43% (21% δυσκολίες μάσησης και κατάποσης και 22% έντονη σιελόρροια) σύμφωνα 

με έρευνα του Parkes και της ομάδας του το 2010 (15). Ο Morgan με τους συνεργάτες 

του υπολόγισαν συν τοις άλλοις  την επίπτωση της δυσφαγίας (χωρίς  συνυπάρχουσα 

συμπτώματα, όπως δυσαρθρία) σε ποσοστό 46%, διεξάγοντας μία μελέτη κοορτής σε 

νοσοκομείο της Αυστραλία το 2009 σε παιδιά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (14). 

Επιπροσθέτως, οι Rudolph και Thompson το 2002 (4) αναφέρουν την επίπτωση 

διαταραχών σίτισης σε ποσοστό 25% - 35% σε παιδιά φυσιολογικής ανάπτυξης και 

40% - 70% σε παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα ή πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Το 

2013 η Cichero (31) και η ομάδα της αναφέρουν πως στην Αυστραλία το 25% των 

νεογνών αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν διαταραχές κατά την σίτισή τους σε 
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κάποιο στάδιο της ανάπτυξής τους, όπως επίσης και ο επιπολασμός και η 

σοβαρότητα της δυσφαγίας αυξάνεται στα πρόωρα νεογνά σε ποσοστό μεταξύ 25% - 

55% και σε 80% σε παιδιά με διαγνωσμένες αναπτυξιακές διαταραχές. 

Επιπροσθέτως, το 25% - 45% των παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη και το 33% - 80% 

των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές παρουσιάζουν διαταραχές σίτισης και 

κατάποσης σύμφωνα με τους Arvedson (3) και Lefton-Greif (20). Στις αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις επίσης αναφέρεται η σημαντική αύξηση της επίπτωσης των 

διαταραχών σίτισης και κατάποσης τα τελευταία 25 χρόνια.  Πρόσφατη μελέτη 

επιπολασμού από την Benfer και τους συνεργάτες της το 2015 (16) στην Αυστραλία 

υπολογίζει τον επιπολασμό της δυσφαγίας φαρυγγικού σταδίου σε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης σε ποσοστό 35,7% και σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση σε ποσοστό 

67,7% έπειτα από αξιολόγηση από εξειδικευμένο λογοθεραπευτή. Επιπροσθέτως, 

έπειτα από ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τους γονείς των ίδιων παιδιών ο 

γενικός επιπολασμός υπολογίστηκε σε ποσοστό 46,2%, ποσοστό που έρχεται σε 

συμφωνία με τον προηγούμενο επιπολασμό έπειτα από κλινική αξιολόγηση κατά 

60%. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο εντοπισμός αντιπροσωπευτικών 

συμπτωμάτων για την πρόγνωση και την διάγνωση της φαρυγγικής δυσφαγίας με τη 

βοήθεια κλινικής εξέτασης, σταθμισμένης κλίμακας για την αδρή κινητικότητα (Gross 

Motor Function Classification System: GMFCS) και ερωτηματολογίου προς τους 

γονείς, καθώς και την εκτίμηση του επιπολασμού της φαρυγγικής δυσφαγίας σε 

παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.  

Όσον αφορά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ακόμη κάποια δημοσιευμένη 

επιδημιολογική μελέτη, που να υπολογίζει τον αριθμό των περιστατικών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την σίτιση και την κατάποση τόσο στον πληθυσμό 

των ενηλίκων όσο και στον παιδιατρικό πληθυσμό. Επίσης, η γενικότερη ερευνητική 

δραστηριότητα στο πεδίο της δυσφαγίας είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη με ελάχιστες 

επιστημονικές δημοσιεύσεις. Μερικές από αυτές είναι η μελέτη της Πρίντζα και των 

συνεργατών το 2009 (32) που διερεύνησαν την συμβολή της FEES κατά την 

θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσφαγίας όπως επίσης και δύο αναρτημένες 

μελέτες της Ξυνού και των συνεργατών της στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας των Διαταραχών Κατάποσης το 2013 και 

επαναδημοσιευμένες από το περιοδικό Dysphagia το 2014 (33) σχετικές η μία με την 

ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
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κατάποσης και η άλλη με την χρήση εξειδικευμένου πρωτοκόλλου αξιολόγηση 

(MBSImPTM)κατά την VFSS σε ογκολογικούς ασθενείς με δυσφαγία στο Θεαγένειο 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τέλος, μια ακόμη δημοσιευμένη μελέτη 

από την Σδράβου και την ομάδα της το 2012 (34) σχετικά με τα αποτελέσματα κατά 

την πόση ανθρακούχων υγρών από ασθενείς με νευρογενή δυσφαγία στο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».  

Η αναγκαιότητα τόσο για την έναρξη όσο και για την συνέχιση ερευνητικών 

εργασιών γύρω από το πεδίο της δυσφαγίας σε διεθνές αλλά ακόμη περισσότερο σε 

Εθνικό ή / και τοπικό επίπεδο είναι πλέον σαφής. Τα οφέλη των αποτελεσμάτων από 

αντίστοιχου είδους μελέτες μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής ασθενών με ένα μεγάλο φάσμα παθολογιών (33) αλλά και στην μείωση της 

θνησιμότητας λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων, κύρια αιτία θανάτου σε πολλές 

παθολογίες (πχ ογκολογικοί ασθενείς, ασθενείς με ΑΕΕ κ.α.). (35, 36) 
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Β. Ειδικό μέρος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΣΚΟΠΟΣ–ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

 Σκοπός της μελέτης είναι η ανίχνευση και η καταγραφή των παιδιατρικών 

περιστατικών που παρουσιάζουν διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε έδαφος 

νευρολογικών διαταραχών. Τα δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 Συχνότητα παιδιών με διαταραχές σίτισης και κατάποσης 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το δείγμα της μελέτης 

 Συχνότητα κύριων συμπτωμάτων διαταραχών σίτισης και κατάποσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

3.1  Ερευνητική προσέγγιση 

 

Το είδος της μελέτης που επιλέξαμε να εφαρμόσουμε στην έρευνα μας είναι 

μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης. Η οποία και  πραγματοποιήθηκε για διάστημα 

τριών (3) μηνών, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2014 στο Βενιζέλειο Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο είδος μελέτης διότι οι 

καταγραφές που υπήρχαν έως και την ημέρα έναρξης της μελέτης δεν 

συμπεριλάμβαναν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικές με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και όχι μόνο, των ασθενών ούτε ειδικότερα πληροφορίες που 

αφορούσαν στις διαταραχές σίτισης και κατάποσης. Στις μελέτες κοόρτης έχουμε την 

διαχρονική παρακολούθηση μίας ομάδας με κοινά χαρακτηριστικά όπως στην δική 

μας περίπτωση παιδιών με Νευρολογικές παθήσεις και διαταραχές σίτισης και 

κατάποσης, ουσιαστικά εκτιμάται η συχνότητα του φαινομένου (37) 

 

3.2 Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

 

 3.2.1. Εργαλεία 

 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μίας σύντομης 

φόρμας καταγραφής (δομημένο ερωτηματολόγιο) η οποία συντάχθηκε ειδικά για 

αυτή τη μελέτη (Παράρτημα – Εικ. 13). Η φόρμα σχεδιάστηκε ακολουθώντας τα 

δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας (8, 11, 13-17, 22, 23, 37)   (Παράρτημα – Εικ. 

10 & 11  ) και αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την συλλογή 

δημογραφικών στοιχείων,  τα στοιχεία του ασθενή (όνομα, επίθετο, ημερομηνία 

γέννησης, φύλο κ.α.), στοιχεία επικοινωνίας με τον γονέα - συνοδό (όνομα, επίθετο, 

πόλη κ.α.) και περιγραφικά στοιχεία του ασθενή σχετικά με το ιατρικό του προφίλ 

(διάγνωση / πιθανή διάγνωση, ασφαλιστικό φορέα, φαρμακευτική αγωγή κ.α.). 
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Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου μέσω διχοτομικών ερωτήσεων 

(Ναι\Όχι) εστιάζει στα πιο εμφανή και συχνά κλινικά χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν τις διαταραχές σίτισης και κατάποσης ανά στάδιο (στοματικό – 

φαρυγγικό – οισοφαγικό). Στο στοματικό στάδιο συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις που 

αντιπροσωπεύουν και το προπαρασκευαστικό στάδιο με στόχο την μείωση του 

χρόνου υποβολής, στηριζόμενοι στο άρθρο του Arvedson το 2008. (3) 

Επιπροσθέτως ως δεύτερο εργαλείο στην μελέτη χρησιμοποιήθηκε η δέκατη 

αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των Σχετικών 

Προβλημάτων Υγείας  (ICD-10 English Version 2015) με την βοήθεια της οποίας 

ταξινομήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν όλες οι διαγνώσεις ή οι πιθανές διαγνώσεις 

που δόθηκαν από τους ιατρούς στα περιστατικά που εξετάστηκαν, ώστε η στατιστική 

ανάλυση να είναι εφικτή και διεθνώς αποδεκτή. 

 

 

 3.2.2. Πεδίο μελέτης 

 

 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα δύο παιδονευρολογικά ιατρεία της 

Παιδιατρικής κλινικής του Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα ιατρεία 

κατά κύριο λόγο εξετάζουν εξωτερικά περιστατικά και δευτερευόντως περιστατικά 

της Παιδιατρικής κλινικής. Το κάθε ιατρείο εξετάζει περιστατικά με συχνότητα 

περίπου δύο μέρες την εβδομάδα με ωράριο 08:00 – 15:00. Τα ραντεβού με τους 

ιατρούς ορίζονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου με λίστα αναμονής που πλησιάζει 

τους δύο μήνες. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο νοσοκομείο για την διεξαγωγή της 

μελέτης καθώς α) είναι προσβάσιμο, β) περιλαμβάνει τις περισσότερες πληροφορίες 

αντίστοιχων περιστατικών συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης 

καθώς και του νοτίου Αιγαίου και γ) η ερευνητική ομάδα, λόγω του περιβάλλοντος 

που επικρατεί στο νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να υιοθετήσει και να διατηρήσει 

την φιλοσοφία που επικρατεί ώστε να συλλέξει τα δεδομένα που επιθυμεί (37). 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

25 

  

 3.2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Ο ερευνητής πριν την εξέταση του κάθε ασθενή από τον παιδονευρολόγο  

ιατρό απασχολούσε για λιγότερο από 10 λεπτά τους γονείς – συνοδούς των παιδιών. 

Ο ερευνητής έθετε τα ερωτήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο και 

αυτομάτως κατέγραφε τα δεδομένα στην έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου. Σε 

δεύτερη φάση, εκτός νοσοκομείου, τα δεδομένα αυτά καταχωρήθηκαν από τον 

ερευνητή σε μια συγκεντρωτική βάση δεδομένων σε αρχείο Excel των Microsoft 

Office και έπειτα στάλθηκαν για στατιστική ανάλυση.  

 

  3.3 Δείγμα 

 

Το δείγμα της μελέτης  είναι όλα τα παιδία ηλικίας 0-17 ετών που 

επισκέφθηκαν τα δύο παιδονευρολογικά ιατρεία στην Παιδιατρική κλινική του 

νοσοκομείου σε διάρκεια τριών μηνών είτε ως εξωτερικά περιστατικά είτε ως 

νοσηλευόμενα στην Παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Ο προσβάσιμος 

πληθυσμός αυτός ονομάζεται πληθυσμός σε κίνδυνο καθώς αποτελεί μέρος του 

συνολικού πληθυσμού των παιδιών αντίστοιχων ηλικιών τα οποία εμφανίζουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν διαταραχές στην σίτιση ή / και την 

κατάποση (population at risk) (30).Το είδος της δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε 

είναι η σκόπιμη δειγματοληψία (purposive sampling method) διότι το δείγμα πρέπει 

να πληροί τις ως άνωθεν προϋποθέσεις οι οποίες είναι σημαντικές για την διεξαγωγή 

συμπερασμάτων στην παρούσα μελέτη (30, 37). Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό 

καθώς το σύνολο των παιδιών που επισκέφθηκαν τα δύο παιδονευρολογικά ιατρεία 

σε διάστημα τριών μηνών έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον προσβάσιμο 

πληθυσμό στο νοσοκομείο αυτό και κατ’ επέκταση με τον συνολικό πληθυσμό 

αναφοράς καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιατρικών περιστατικών με 

νευρολογικό υπόβαθρο επισκέπτονται κατά βάση το υπό μελέτη νοσοκομείο (37).  
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3.4 Περιορισμοί  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν την επιλογή ενός και μόνο νοσοκομείου από την 

Υγειονομική Περιφέρεια της Κρήτης για την διεξαγωγή της έρευνας, παρόλο που 

αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των εξεταζόμενων νευρολογικών 

παιδιατρικών περιστατικών προκύπτει ότι η εικόνα που θα διαμορφωθεί από την 

παρούσα μελέτη για τα αντίστοιχα περιστατικά σχετικά με τις διαταραχές σίτισης και 

κατάποσης πιθανότατα να μη περιγράφει αντιπροσωπευτικά τον πληθυσμό διότι 

αρκετά περιστατικά λόγω τοποθεσίας δεν είναι εφικτό να επισκέπτονται συχνά είτε 

και καθόλου τα αντίστοιχα ιατρεία. Επιπροσθέτως, ο αριθμός του δείγματος και η 

μέθοδος δειγματοληψίας (σκόπιμη δειγματοληψία) δεν μας επιτρέπουν να 

γενικεύσουμε τα αποτελέσματα μας, γεγονός το οποίο όμως δεν αποτελεί στόχο της 

παρούσας μελέτης. Επίσης, το σφάλμα πληροφορίας που προκύπτει λόγω της 

συλλογής δεδομένων από τους γονείς και όχι μέσω κλινικής ή εργαστηριακής 

εξέτασης μας επιτρέπει μονάχα να διατυπώσουμε μια γενική εικόνα του 

προβλήματος, όπως ορίζει όμως και ο στόχος της μελέτης αυτής.  

 

3.5 Ηθική και δεοντολογία 

 

 Όσον αφορά στην δεοντολογία της παρούσας μελέτης, εφαρμόζονται οι αρχές 

δεοντολογίας που ορίζονται σε όλες τις επιδημιολογικές μελέτες και συγκεκριμένα 

στην παρούσα μελέτη ακολουθείται η αρχή της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας 

(38). 

Ζητήθηκε εγγράφως και δόθηκε αδειοδότηση από την Επιστημονική Επιτροπή του 

Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για την διεξαγωγή της μελέτης στην 

Παιδιατρική Κλινική. Επίσης, το αντίστοιχο αίτημα απεστάλη και στην Υγειονομική 

Περιφέρεια Κρήτη η οποία και εκείνη με τη σειρά της αδειοδότησε τη μελέτη. 

(Παράρτημα – Εικ. 14). 
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3.6 Στατιστική ανάλυση 

 

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα SPSS 21.0. 

Αρχικά έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των 140 

παιδιών και εφήβων με νευρολογικές διαταραχές. Στην εκτίμηση της συχνότητας 

παρουσίας (επιπολασμό) της δυσφαγίας έγινε υπολογισμός και των 95% 

διαστημάτων εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) με τεχνικές bootstrap. Στις περιπτώσεις ελέγχων 

κατανομής ή διαφοράς ως προς τα χαρακτηριστικά τους, ακολούθησαν και έλεγχοι χ2 

με διόρθωση κατά Fisher. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας καθορίστηκε το 5%.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

4.1 Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης 

 

 Στην μελέτη συμμετείχαν συνολικά 140 παιδιά και έφηβοι. Τα περιστατικά 

αυτά επισκέφθηκαν τα δυο παιδονευρολογικά ιατρεία του Βενιζελείου Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου σε χρονικό διάστημα τριών μηνών (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 

2014).  

 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των 140 παιδιών & εφήβων με νευρολογικές διαταραχές 
της μελέτης.  
 

  ν % Μέση τιμή (τ.α.) 
     

Φύλο  άρρεν 85 60,7  

 θήλυ 55 39,3  
     

Ηλικία, χρόνια <2 32 22,9 

7,2 (5,1) 
 2-6 34 24,3 

 7-12 46 32,9 

 13+ 28 20,0 
     

Περιοχή καταγωγής αστική 113 80,7  

 αγροτική 27 19,3  
     

Αδέρφια κανένα 50 35,7  

 1 54 38,6 1,0 (0,9) 

 2+ 36 25,7  
     

Κληρονομικότητα 
διαταραχών 

όχι 118 84,3 
 

ναι 22 15,7 
     

Απώλεια βάρους 
 

όχι 137 97,6 
 

ναι 3 2,1 
     

Φαρμακευτική αγωγή 
 

όχι 100 71,4 
 

ναι 40 28,6 
    

Σχέση συνοδού - ασθενή 
 

γονείς 42 30,0 
 

μητέρα † 59 42,1 

 πατέρας 24 17,1  

 Σύλλογος «Δικαίωμα στη Ζωή» 15 10,7  
    

 

† Περιλαμβάνει και μια περίπτωση γιαγιάς. 

τ.α.: τυπική απόκλιση 
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Τα 85 (60,7%) ήταν αγόρια και τα 55 (39,3%) ήταν κορίτσια. Η μέση τιμή της 

ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 7,2 έτη και στο μεγαλύτερο μέρος τους προερχόταν 

από αστική περιοχή με ποσοστό 80,7%.  Σαράντα παιδιά (28,6%) λαμβάνουν χρόνια 

φαρμακευτική αγωγή ενώ μόνο στα 22 παιδιά (15,7%) οι γονείς ανέφεραν την 

κληρονομικότητα ως παράγοντα νοσηρότητας (Πίνακας 1).  

 

4.2 Διάγνωση νοσημάτων στα παιδιά και τους εφήβους 

 

 Με την βοήθεια της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των 

Σχετικών Προβλημάτων Υγείας  (ICD-10 English Version 2015) ταξινομήθηκαν όλες οι 

διαγνώσεις που δόθηκαν από τους ιατρούς παιδονευρολόγους. Συνολικά δόθηκαν 68 

διαφορετικές διαγνώσεις (Παράρτημα – Εικ. 15) οι οποίες ομαδοποιούνται με βάση 

την κατηγορία της νόσου ή της διαταραχής σε 11 βασικότερες κατηγορίες όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2). Συχνότερες σε εμφάνιση είναι οι 

παθήσεις του νευρικού συστήματος (G) (50%) εκ των οποίων τα 20 από τα 70 

περιστατικά είναι εγκεφαλικές παραλύσεις, οι ψυχικές διαταραχές και οι διαταραχές 

συμπεριφοράς (F) (25,7%) καθώς και τα συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά 

και εργαστηριακά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού (R) κατηγορία στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται και η δυσφαγία με κωδικό R13 με εμφάνιση 3 περιστατικών στο 

δείγμα της μελέτης (17,9%). Τέλος, πάρα πολύ σπάνια νοσήματα όπως η Νόσος 

Moyamoya (Ι67.5) (39) και το σύνδρομο του Morquio (Ε76.2) (40) διαγνώστηκαν και 

συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της μελέτης. 
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Πίνακας 2. Ομαδοποίηση της συχνότητας διάγνωσης νοσημάτων των 140 παιδιών & 
εφήβων με νευρολογικές διαταραχές της μελέτης.  
 

Ομάδες 
ICD-10 

Ονομασία ν % 

A Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα 1 0,7 

E Ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές παθήσεις 3 2,1 

F Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς 36 25,7 

G Παθήσεις του νευρικού συστήματος 70 50,0 

H Παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης 4 2,9 

I Παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος 3 2,1 

M Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού 3 2,1 

P Καταστάσεις που έχουν την αρχή τους στην περιγεννητική περίοδο 11 7,9 

Q Συγγενείς ανωμαλίες, διαμαρτίες της διάπλασης και χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες 

6 4,3 

R Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα 
που δεν ταξινομούνται αλλού 

25 17,9 

Z Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επικοινωνία 
με τις υπηρεσίες υγείας 

3 2,1 

 

 

4.3 Επιπολασμός και συμπτώματα δυσφαγίας 

 

 Με την βοήθεια του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε μια αδρή εκτίμηση του 

επιπολασμού της δυσφαγίας στα 140 παιδιά και εφήβους του δείγματος της μελέτης 

σε ποσοστό 28,6% (21,4 – 35,7%) με 95% ΔΕ (Παράρτημα – Εικ. 16) με βασικό κριτήριο 

την ύπαρξη ενός τουλάχιστον συμπτώματος από τα 17, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

κατάποσης. Επίσης υπολογίστηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων που είχαν από 1-3 

συμπτώματα (18 συμμετέχοντες - 12,9%) από το σύνολο των παιδιών και εφήβων 

που συμμετείχαν στην μελέτη, όπως επίσης και ο αριθμός των συμμετεχόντων που 

εμφάνισαν τουλάχιστον 4 συμπτώματα (22 συμμετέχοντες - 15,7%) (Παράρτημα – 

Εικ. 17).  
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Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζονται τα συμπτώματα της 

δυσφαγίας ανά στάδιο και οι συχνότητες εμφάνισής τους (Πίνακες 3, 4, 5). Στο 

στοματικό στάδιο (Πίνακας 3) 35 συμμετέχοντες εμφάνισαν τουλάχιστον 1 σύμπτωμα 

με 30 από αυτούς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την επεξεργασία του βλωμού 

(21,4%) και 25 να εμφανίζουν αυξημένη διάρκεια στην επεξεργασία του βλωμού και 

δυσκολία στην μάσηση (17,9%).  

 

 

Πίνακας 3. Συχνότητα (επιπολασμός) συμπτωμάτων δυσφαγίας κατά το Στοματικό 
Στάδιο (ΣΣ).   
 

αα Συμπτώματα ν % 95%ΔΕ 

1 Δυσκολία στη μάσηση 25 17,9 12,1-25,0 

2 
Δυσκολία στην επεξεργασία του βλωμού  
(κινητικός συντονισμός – χείλη/γλώσσα/παρειές) 

30 21,4 15,0-28,6 

3 Αυξημένη διάρκεια επεξεργασίας βλωμού 25 17,9 11,4-25,0 

4 Σιελόρροια 19 13,6 7,9-19,3 

5 Υπολείμματα στην στοματική κοιλότητα 21 15,0 9,3-21,4 

 Τουλάχιστον ένα σύμπτωμα κατά το ΣΣ 35 25,0 17,9-32,1 
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Στο φαρυγγικό στάδιο (Πίνακας 4) 12 συμμετέχοντες (8,6%) εμφάνισαν 

συμπτώματα δυσφαγίας με 10 από αυτούς (7,1%)  να βήχουν κατά την σίτιση και 

κατά κύριο λόγο στα υγρά (9 στους 10 βήχουν στα υγρά).  

 

Πίνακας 4. Συχνότητα (επιπολασμός) συμπτωμάτων δυσφαγίας κατά το Φαρυγγικό 
Στάδιο (ΦΣ).  
 

αα Συμπτώματα ν % 95%ΔΕ 

1 Ρινική διαφυγή 3 2,1 0,1-5,0 

2 Ένρινη ομιλία 2 1,4 0,1-3,6 

3 Βήχας κατά τη σίτιση 10 7,1 3,6-11,4 

4  Ρευστά (π.χ. νερό) 9 6,4 2,9-10,7 

5  Ημίρευστα (π.χ. γιαούρτι) 5 3,6 0,7-7,1 

6  Στερεά (π.χ. μπισκότο) 4 2,9 0,1-5,7 

7 Πνιγμός κατά τη σίτιση 5 3,6 0,7-7,1 

8 Υγρή φωνή κατά και μετά τη σίτιση 4 2,9 0,1-5,7 

9 Συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού 3 2,1 0,1-5,0 

 Τουλάχιστον ένα σύμπτωμα κατά το ΦΣ 12 8,6 4,3-13,6 
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Στο οισοφαγικό στάδιο (Πίνακας 5) 11 συμμετέχοντες (7,9%) εμφάνισαν 

συμπτώματα δυσφαγίας με 9 από αυτούς να έχουν ιστορικό ΓΟΠ (6,4%) και με έναν 

να σιτίζεται με εναλλακτική σίτιση (γαστροστομία). 

 

Πίνακας 5. Συχνότητα (επιπολασμός) συμπτωμάτων δυσφαγίας κατά το Οισοφαγικό 
Στάδιο (ΟΣ).  
 

αα Συμπτώματα ν % 95%ΔΕ 

1 Ιστορικό ΓΟΠ 9 6,4 2,9-10,7 

2 
Ιστορικό παθολογίας οισοφάγου  
(π.χ. αχαλασία, δυσλειτουργία άνω ή κάτω 
οισοφαγικού σφιγκτήρα) 

3 2,1 0,1-5,0 

3 
Εναλλακτική σίτιση  
(π.χ. ρινογαστρικός σωλήνας) 

1 0,7 0,1-2,1 

 Τουλάχιστον ένα σύμπτωμα κατά το ΟΣ 11 7,9 3,6-12,9 
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4.4 Συνδυαστική συχνότητα σταδίων δυσφαγίας 

 

Η συνδυαστική συχνότητα των σταδίων της δυσφαγίας απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1). Ο συνδυασμός του στοματικού και του φαρυγγικού 

σταδίου έχει συχνότητα εμφάνισης 8,6%, ο συνδυασμός στοματικού και οισοφαγικού 

σταδίου συχνότητα εμφάνισης 4,3% ενώ ο συνδυασμός φαρυγγικού και οισοφαγικού 

σταδίου έχει την μικρότερη συχνότητα εμφάνισης με ποσοστό 3,6%, ποσοστά που 

αναφέρονται στο σύνολο των παιδιών και εφήβων που συμμετείχαν στην μελέτη  

(ν=140).  

 

 

 

 

Σχήμα 1. Συνδυαστική συχνότητα των σταδίων της δυσφαγίας (τα ποσοστά 

αναφέρονται στο σύνολο των παιδιών & εφήβων). 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΣ
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4.5 Επιπολασμός και συχνότητα νοσημάτων 

 

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τον επιπολασμό της δυσφαγίας στα 140 παιδιά και 

εφήβους που συμμετείχαν στην μελέτη σε σχέση με την παρουσία των πιο συχνών 

νοσημάτων που καταγράφηκαν. Σημαντική διαφορά εντοπίστηκε στην εμφάνιση 

δυσφαγίας στα παιδιά και εφήβους που νοσούν από ψυχικές διαταραχές και 

διαταραχές συμπεριφοράς σε σχέση με όσα παιδιά δεν νοσούν (61,1% έναντι 17,3%, 

p<0,001). Αντιθέτως, παρόλο που στις παθήσεις του νευρικού συστήματος η 

εμφάνιση της δυσφαγίας ήταν αρκετά συχνή, με 25 στους 40 συμμετέχοντες να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την σίτισή τους, δεν εντοπίστηκε σημαντική 

διαφορά. 

 Επιπροσθέτως διερευνήθηκε ο επιπολασμός των συμπτωμάτων ανά κατηγορία 

διαταραχής, στις τέσσερις πιο συχνές διαταραχές βάση ICD10 και προέκυψε ότι όσα 

παιδία και έφηβοι πάσχουν από παθήσεις του νευρικού συστήματος σε ποσοστό 

77,3% εμφανίζουν τουλάχιστον 4 συμπτώματα στα 17 ενώ παιδιά και έφηβοι με 

ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς εμφανίζουν σε ποσοστό 59,1% 

τουλάχιστον 4 συμπτώματα στα 17 (Παράρτημα 18). 

 

Πίνακας 6. Επιπολασμός δυσφαγίας στα 140 παιδιά & εφήβους ως προς την 
παρουσία των πιο συχνών νοσημάτων τους.  
 

  
Παιδιά & έφηβοι με 

δυσφαγία 
 

ICD-10 Ονομασία  ν % p-value 
      

F Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές 
συμπεριφοράς 

όχι 18 17,3 
<0,001 

ναι 22 61,1 
      

G Παθήσεις του νευρικού συστήματος όχι 15 21,4 
0,092 

ναι 25 35,7 
      

P Καταστάσεις που έχουν την αρχή 
τους στην περιγεννητική περίοδο 

όχι 36 27,9 
0,510 

ναι 4 36,4 
      

R Συμπτώματα, σημεία και 
παθολογικά κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα που δεν 
ταξινομούνται αλλού 

όχι 34 29,6 

0,635 
ναι 6 24,0 

      

Έλεγχοι χ2 (διόρθωση κατά Fisher). 
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4.6 Επιπολασμός και χαρακτηριστικά δείγματος 

 

Τέλος, στους Πίνακες 7, 8 και 9 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων σε συσχετισμό με την ύπαρξη ή όχι δυσφαγίας και την επιμέρους 

κατανομή των συμπτωμάτων σε υποομάδες αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά στους Πίνακες 

7 και 8, σημαντική διαφορά εντοπίστηκε μεταξύ των παιδιών και των εφήβων που 

εμφανίζουν συμπτώματα δυσφαγίας και εκπροσωπήθηκαν από το σύλλογο 

«Δικαίωμα στη Ζωή»* σε σχέση με αντίστοιχα παιδιά που ήρθαν με έναν ή και με 

τους δύο γονείς τους (p< 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ο σύλλογος «Δικαίωμα στη Ζωή» είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος γονέων και φίλων 

ατόμων με αναπηρία ο οποίος διαθέτει κέντρο διημέρευσης και αποκατάστασης όπου τα παιδιά 

δεν διαμένουν αλλά κάνουν καθημερινά την θεραπευτική τους αποκατάσταση. 
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Πίνακας 7. Επιπολασμός δυσφαγίας στα 140 παιδιά & εφήβους της μελέτης ως προς 
τα βασικά τους χαρακτηριστικά.  
 

  
Παιδιά & έφηβοι με 

δυσφαγία 
 

  ν % p-value 
     

Φύλο  άρρεν 23 27,1 
0,703 

 θήλυ 17 30,9 
     

Ηλικία, χρόνια <2 7 21,9 

0,260 
 2-6 13 38,2 

 7-12 10 21,7 

 13+ 10 35,7 
     

Περιοχή καταγωγής αστική 35 31,0 
0,241 

 αγροτική 5 18,5 
     

Αδέρφια κανένα 17 34,0 

0,568  1 14 25,9 

 2+ 9 25,0 
     

Κληρονομικότητα 
διαταραχών 

όχι 35 29,7 
0,613 

ναι 5 22,7 
     

Απώλεια βάρους 
 

όχι 38 27,7 
0,196 

ναι 2 66,7 
     

Φαρμακευτική αγωγή 
 

όχι 24 24,0 
0,066 

ναι 16 40,0 
    

Σχέση συνοδού - ασθενή 
 

γονείς 8 19,0 

<0,001 
μητέρα 12 20,3 

 πατέρας 5 20,8 

 Σύλλογος «Δικαίωμα στη Ζωή» 15 100,0 
    

Έλεγχοι χ2 (διόρθωση κατά Fisher). 
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Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά των 40 παιδιών & εφήβων της μελέτης που εντοπίστηκαν 
με συμπτώματα δυσφαγίας.  
 

  
Παιδιά & έφηβοι με 

δυσφαγία 
 

  ν % p-value 
     

Φύλο  άρρεν 23 57,5 
0,703 

 θήλυ 17 42,5 
     

Ηλικία, χρόνια <2 7 17,5 

0,260 
 2-6 13 32,5 

 7-12 10 25,0 

 13+ 10 25,0 
     

Περιοχή καταγωγής αστική 35 87,5 
0,241 

 αγροτική 5 12,5 
     

Αδέρφια κανένα 17 42,5 

0,568  1 14 35,0 

 2+ 9 22,5 
     

Κληρονομικότητα 
διαταραχών 

όχι 35 87,5 
0,613 

ναι 5 12,5 
     

Απώλεια βάρους 
 

όχι 38 95,0 
0,196 

ναι 2 5,0 
     

Φαρμακευτική αγωγή 
 

όχι 24 60,0 
0,066 

ναι 16 40,0 
    

Σχέση συνοδού - ασθενή 
 

γονείς 8 20,0 

<0,001 
μητέρα 12 30,0 

 πατέρας 5 12,5 

 Σύλλογος «Δικαίωμα στη Ζωή» 15 37,5 
    

Έλεγχοι χ2 (διόρθωση κατά Fisher). 
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Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται ο συσχετισμός των χαρακτηριστικών των 140 

συμμετεχόντων στη μελέτη με τα συμπτώματα της δυσφαγίας σε τρεις υποομάδες 

(κανένα σύμπτωμα, 1-3 συμπτώματα, τουλάχιστον 4 συμπτώματα). Σημαντική 

διαφορά εντοπίστηκε ως προς την απώλεια βάρους (p< 0,018), όπου τα παιδιά που 

έχουν απώλεια βάρους σε ποσοστό 66,7% έχουν από 1-3 συμπτώματα. Συνδυαστικά 

με τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι 2 στους 3 συμμετέχοντες που χάνουν βάρος έχουν 

ενδείξεις δυσφαγίας και εμφανίζουν 1-3 συμπτώματα. Επίσης, σημαντική διαφορά 

εντοπίστηκε και ως προς την φαρμακευτική αγωγή (p< 0,018), όπου το 30% από 

όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και έχουν ενδείξεις δυσφαγίας εμφανίζουν 

τουλάχιστον 4 συμπτώματα σε σχέση με εκείνους που έχουν λιγότερα από 4 ή και 

καθόλου συμπτώματα . Τέλος, σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη σχέση συνοδού – 

ασθενή (p< 0,001) όπου στον σύλλογο «Δικαίωμα στη Ζωή» το 80% των περιστατικών 

εμφανίζουν τουλάχιστον 4 συμπτώματα. 
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Πίνακας 9. Επιπολασμός συμπτωματολογίας δυσφαγίας στα 140 παιδιά & εφήβους 
της μελέτης ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 
  

  Συμπτώματα δυσφαγίας  

  
Κανένα 

σύμπτωμα 
1-3 4+  

  % p-value 
     

Φύλο  άρρεν 72,9 12,9 14,1 
0,810 

 θήλυ 69,1 12,7 18,2 
      

Ηλικία, χρόνια <2 78,1 15,6 6,3 

0,200 
 2-6 61,8 23,5 14,7 

 7-12 78,3 4,3 17,4 

 13+ 64,3 10,7 25,0 
      

Περιοχή καταγωγής αστική 69,0 14,2 16,8 
0,428 

 αγροτική 81,5 7,4 11,1 
      

Αδέρφια κανένα 66,0 14,0 20,0 

0,655  1 74,1 14,8 11,1 

 2+ 75,0 8,3 16,7 
      

Κληρονομικότητα 
διαταραχών 

όχι 70,3 11,9 17,8 
0,250 

ναι 77,3 18,2 4,5 
      

Απώλεια βάρους 
 

όχι 72,3 11,7 16,1 
0,018 

ναι 33,3 66,7 0,0 
      

Φαρμακευτική αγωγή 
 

όχι 76,0 14,0 10,0 
0,013 

ναι 60,0 10,0 30,0 
     

Σχέση συνοδού - 
ασθενή 
 

γονείς 81,0 14,3 4,8 

<0,001 
μητέρα 79,7 10,2 10,2 

 πατέρας 79,2 12,5 8,3 

 Σύλλογος «Δικαίωμα στη Ζωή» 0,0 20,0 80,0 
     

Έλεγχοι χ2 (γραμμική τάσης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Οι διαταραχές σίτισης και κατάποσης απασχολούν όλο και περισσότερο την 

επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Σημαντική πρόοδος στον ερευνητικό 

τομέα έχει πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο με ιδιαίτερη κατεύθυνση στην 

αξιολόγηση και στην θεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση. Τα επιδημιολογικά 

δεδομένα που αφορούν στην δυσφαγία είναι αρκετά περιορισμένα συγκριτικά με 

άλλες παθολογίες και κατά κύριο λόγο περιγράφουν αδρά το πρόβλημα.  

Η αναγκαιότητα διεξαγωγής επιδημιολογικών μελετών που εμβαθύνουν στην 

διαταραχή αυτή είναι πλέον ξεκάθαρη. Ο συσχετισμός των διαταραχών σίτισης και 

κατάποσης με μια πληθώρα νόσων και διαταραχών, ολοένα και εμπλουτίζεται 

αυξάνοντας έτσι τις γνώσεις μας γύρω από το θέμα αυτό.  

Παρόλο που αρκετές δημοσιευμένες μελέτες παρουσιάζουν τα επιδημιολογικά 

χαρακτηριστικά της δυσφαγίας, είναι ακόμη δύσκολο να διατυπωθεί με σαφήνεια 

μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την αντιμετώπισή της. Παθολογίες που σχετίζονται με 

την δυσφαγία και είτε την προκαλούν είτε είναι αποτέλεσμα αυτής, είναι σημαντικό 

να ταξινομηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψιν.  

Η απώλεια βάρους, ο υποσιτισμός, η αφυδάτωση και η μειωμένη ανάπτυξη στον 

παιδιατρικό πληθυσμό, είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από 

ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας σε κάθε ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κράτος 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ (41). Κράτη όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη 

Βρετανία και η Αυστραλία έχουν εντάξει τις διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε 

προγράμματα παρέμβασης και αντιμετώπισης, προγράμματα που στην πλειονότητά 

τους είναι ακόμη σε πιλοτικό στάδιο. Η ευαισθητοποίηση γύρω από το πρόβλημα των 

διαταραχών σίτισης και κατάποσης πρέπει να ξεκινήσει και στην χώρα μας με την 

καταγραφή σε πρώτη φάση όλων των παιδιατρικών περιστατικών που επισκέπτονται 

δομές δημόσιας υγείας και αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την σίτισή τους. Η 

διερεύνηση των περιστατικών απαιτεί καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας και 

ειδικά εξοπλισμένες μονάδες ώστε τόσο η αξιολόγηση όσο και η θεραπευτική 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

42 

παρέμβαση να ακολουθεί τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και να παρέχει 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας (5, 42). 

Ο παιδιατρικός πληθυσμός είναι αρκετά ευαίσθητος και απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή. Οι δαπάνες του ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση των διαταραχών σίτισης και 

κατάποσης θα είναι σαφώς μικρότερες εάν μονάχα αναλογιστούμε τα χρήματα που 

δαπανώνται ετησίως για την περίθαλψη περιστατικών, είτε σε Εντατικές Μονάδες 

Θεραπείας  είτε γενικότερα για τις δαπάνες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 

περιστατικά με αναπνευστικές λοιμώξεις, εναλλακτικές μορφές σίτισης κτλ. Η Ελλάδα 

σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ καταλαμβάνει την 16η θέση μεταξύ των χωρών – μελών όσον 

αφορά στο συνολικό κόστος για τις παροχές υγείας και την 23η θέση για τις 

φαρμακευτικές δαπάνες, τρεις θέσεις πριν την τελευταία θέση την οποία και κατέχει 

η Ουγγαρία (43). 

Η δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων αξιολόγησης αλλά και παρέμβασης είτε 

μέσα σε δημόσια νοσοκομεία είτε σε κέντρα αποκατάστασης, απαιτεί ιδιαίτερη 

οργάνωση και επιστημονική κατάρτιση (1-4, 8, 13-17, 19, 20, 44, 45-50) με απώτερο 

στόχο την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών σε εθνικό 

επίπεδο, δείκτες σημαντικοί για ένα εθνικό σύστημα υγείας σύμφωνα με τον ΠΟΥ 

αλλά και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ (51). 

Σχετικά με τις νευρολογικές διαταραχές οι Rommel et al (17), Lefton – Greif (20), 

Erasmous et al (19) και Benfer et al (16) αλλά και μια πληθώρα συγγραμμάτων και 

ερευνητικών εργασιών (1-4, 13, 17, 44, 45, 47, 52) αναφέρουν ότι είναι μία από τις 

πιο συχνές διαταραχές, με ιδιαίτερη εμφάνιση στον παιδιατρικό πληθυσμό κατά 

κύριο λόγο μέσω της εγκεφαλικής παράλυσης με ποσοστό 2 -2,5 περιστατικά ανά 

1000 ζώντα παιδιά. Στην παρούσα μελέτη όπως φαίνεται και μέσα από τα 

αποτελέσματα, οι παθήσεις του νευρικού συστήματος εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

συχνότητα, αποτέλεσμα που προέκυψε και από την μελέτη της Rommel και της 

ομάδας της (17) οι οποίοι την ανέδειξαν ως δεύτερη συχνότερη, σε μια μελέτη για τις 

διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε 700 παιδιά. Επίσης, δεύτερη ως προς την 

μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των παθήσεων του νευρικού συστήματος 

κατατάσσεται η εγκεφαλική παράλυση και πρώτη η επιληψία, όπου σύμφωνα με την 

Erasmous et al (19) είναι ιδιαίτερα συχνή σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.  

Επιπροσθέτως, ένας μεγάλος αριθμός περιστατικών που διεθνώς ταξινομείται ως 

αδιάγνωστος σύμφωνα με το ICD10 (Κατηγορία R) φαίνεται πως αντικατοπτρίζεται 
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και στο δείγμα μας με συχνότητα 17,9%. Επ’ αυτού, πολλά περιστατικά ταξινομούνται 

είτε περιγραφικά εάν αντιμετωπίζουν πάνω από ένα ιατρικά προβλήματα είτε δεν 

τους δίνεται κάποια συγκεκριμένη διάγνωση γενικότερα. Σύμφωνα με την Lefton – 

Greif (20) το 50% των παιδιών που έχουν διαταραχές σίτισης και κατάποσης 

αντιμετωπίζουν πολλαπλά ιατρικά προβλήματα και στο 90% έχει δοθεί τουλάχιστον 

μια ιατρική διάγνωση. Οι ψυχικές διαταραχές και οι διαταραχές συμπεριφοράς 

κατατάσσονται δεύτερες ως προς την συχνότητα διάγνωσης νοσημάτων στην μελέτη 

μας κάτι που αναφέρεται επίσης σε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. (4, 5, 17, 20, 

45)  Από την άλλη πλευρά, αρκετά παιδιά ή έφηβοι δεν εμφανίζουν κάποιο 

νευρολογικό έλλειμμα ή γενικότερα παθολογικά σημεία με αποτέλεσμα τα 

συμπτώματα της δυσφαγίας να είναι τα πρώτα που θα εμφανιστούν και ορισμένες 

φορές και τα μοναδικά χωρίς περαιτέρω αιτιολογία. 

Σχετικά με τα συμπτώματα της δυσφαγίας έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 

μελέτες οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν στόχο την περιγραφή και σπανιότερα την 

κατανομή συχνοτήτων των συμπτωμάτων.(4, 13-17, 19, 20, 46-49) Δυσκολία 

μάσησης, δυσκολία κατά τον συντονισμό των δομών και την επεξεργασία του 

βλωμού, αυξημένη διάρκεια σίτισης και διαχείρισης του βλωμού, σιελόρροια, βήχας, 

λοιμώξεις αναπνευστικού και ΓΟΠ είναι τα σημαντικότερα ελλείματα που 

παρατηρούνται σε μια κλινική εκτίμηση και όπως προκύπτει και από την μελέτη μας 

τα συχνότερα που μπορεί να παρατηρήσει ο συνοδός ενός παιδιού ή ενός εφήβου με 

πιθανή διαταραχή σίτισης ή κατάποσης. Σύμφωνα με την Benfer et al (16) ο βήχας 

είναι το συχνότερο σύμπτωμα του φαρυγγικού σταδίου με ποσοστό 44,7% με 

μεγαλύτερη εμφάνιση κατά την πόση λεπτόρρευστων υγρών. Σύμφωνα με την Lefton 

– Greif (20), την Lightdale et al (49), την Rommel et al (17)  και τους Czinn & Blanchard 

(48) η ΓΟΠ ορίζεται ως υπόβαθρο για διαταραχές κατάποσης τρίτου σταδίου και 

σχετίζεται άμεσα με απώλεια βάρους, άρνηση σίτισης και πόνο κατά την κατάποση.  

Επίσης, η Lefton – Greif (20) και η Daniels (13) αναφέρουν γενικότερα την απώλεια 

βάρους ως επακόλουθο της δυσφαγίας δεδομένο που σύμφωνα με την παρούσα 

μελέτη επαληθεύεται καθώς 2 στους 3 συμμετέχοντες που δήλωσαν απώλεια βάρους 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την σίτισή τους. Η Erasmous και οι συνεργάτες της 

(19) το 2012 σε άρθρο τους για την εγκεφαλική παράλυση αναφέρουν την εμφάνιση 

της σιελόρροιας ως σύμπτωμα της δυσφαγίας με ποσοστό 10 – 58%, την επίπτωση 

της ΓΟΠ σε 50% και τις αναπνευστικές λοιμώξεις ως μια από τις συχνότερες επιπλοκές 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

44 

με σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στο θάνατο. Ο Parkes 

και η ομάδα του (6) το 2010 υπολογίζουν την συχνότητα των δυσκολιών κατάποσης 

και μάσησης σε 21% και της εκτεταμένης σιελόρροιας σε 22% σε παιδιά με 

εγκεφαλική παράλυση. Τέλος, η Engel – Hoek το 2013 (2) αναφέρει την 

σημαντικότητα της διάγνωσης των δυσκολιών κατά τη σίτιση και την κατάποση σε 

παιδιά με νευρομυϊκές παθήσεις και συν τοις άλλοις, παρουσιάζει τα συμπτώματα 

της δυσφαγίας μεταξύ των οποίων είναι η δυσκολία μάσησης, η δυσκολία 

επεξεργασίας του βλωμού και η αυξημένη διάρκεια επεξεργασίας του βλωμού . 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η φαρμακευτική αγωγή πολλές φορές επηρεάζει την 

λειτουργία της κατάποσης σε οποιοδήποτε στάδιο. Τα περιστατικά που λαμβάνουν 

αγωγή κατά κύριο λόγο είναι βαριά περιστατικά οπότε εξ’ ορισμού θα 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την σίτισή τους συγκριτικά με πιο 

ελαφριάς μορφής περιστατικά. Επιπροσθέτως, περιστατικά που εκ φύσεως της 

παθολογίας τους αντιμετωπίζουν ήπιες δυσκολίες και εμφανίζουν ελάχιστα 

συμπτώματα δυσφαγίας αυτομάτως με την λήψη φαρμακευτικής αγωγής δύναται τα 

συμπτώματα να αυξηθούν όπως και η σοβαρότητα της δυσφαγίας να επιδεινωθεί 

καθώς η λήψη φαρμάκων αποδεδειγμένα μειώνει την ικανότητα σίτισης. Στην 

παρούσα μελέτη υπολογίστηκε πως το 30% των περιστατικών με ενδείξεις δυσφαγίας 

παρουσιάζει τουλάχιστον 4 συμπτώματα από τα 17 που διερευνήθηκαν. Σχετικά με 

την έλεγχο της σοβαρότητας των περιστατικών και την ανάδειξη ενός πιθανού δείκτη 

κινδύνου  δεν βρέθηκε κάποια δημοσιευμένη μελέτη που να το διερευνά. Επίσης, 

στην παρούσα μελέτη δεν ήταν στόχος η ανάδειξη ενός δείκτη κινδύνου παρόλα αυτά 

τα δεδομένα σκιαγραφούν μια κατανομή η οποία πιθανότατα να οδηγεί σε μια 

υπόθεση που να διατυπώνεται με την αναλογία της αύξησης της σοβαρότητας των 

περιστατικών με ταυτόχρονη ανάλογη αύξηση του αριθμού των συμπτωμάτων της 

δυσφαγίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Η παρούσα μελέτη μας παρέχει την δυνατότητα να αναδείξουμε την 

σημαντικότητα και ταυτόχρονα την αναγκαιότητα για περαιτέρω διερεύνηση στο 

πεδίο των διαταραχών σίτισης και κατάποσης. Τα αποτελέσματα μας επιτρέπουν να 

σχολιάσουμε ζητήματα που αφορούν σε διαταραχές και δυσκολίες κατά την σίτιση 

ειδικότερα σε ένα ευαίσθητο πληθυσμό όπως είναι τα παιδιά. Μέχρι και σήμερα 

καμία προηγούμενη δημοσιευμένη μελέτη, γνωστή σε εμάς, δεν παρουσιάζει 

δεδομένα που να περιγράφουν, έστω και αδρά, τον επιπολασμό της δυσφαγίας σε 

παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα. Αντίστοιχες μελέτες διεθνώς παρέχουν την 

δυνατότητα στις δομές υγείας να βελτιώνουν συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

μέσω ειδικά καταρτισμένων επαγγελματιών υγείας και μέσω ειδικών προγραμμάτων 

παρέμβασης και αντιμετώπισης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας οφείλει να αναβαθμιστεί 

και να επεκταθεί σε νέους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς οι ανάγκες των 

περιθαλπόμενων συνεχώς αυξάνονται και οι επιστήμες υγείας συνεχώς εξελίσσονται.  

Η μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι συνεχής στόχος 

κάθε οργανωμένου συστήματος υγείας. Οι δαπάνες για την υγεία μπορούν να 

μειωθούν σημαντικά με την πρόληψη των διαταραχών σίτισης και κατάποσης. Η 

έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη αντιμετώπιση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας 

είναι ικανές να παρέχουν την βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών με κατά πολύ υψηλότερα 

ποσοστά θετικής πρόγνωσης σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

κατά την σίτισή τους. Τέλος, η ποιότητα ζωής, μια από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους, πρέπει συνεχώς να λαμβάνεται υπόψιν. Παιδιά με διαταραχές σίτισης 

και κατάποσης έχουν σημαντική μείωση των καθημερινών τους ενασχολήσεων. Η 

ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση συνεχώς δυσχεραίνει με αποτέλεσμα την 

μείωση της κοινωνικότητας και της συμμετοχικότητας. Ο χρόνος που διαθέτουν 

καθημερινά για ασφαλή και σωστή σίτιση και η αδυναμία φυσιολογικής σίτισης τους 

καταβάλει συναισθηματικά και τους απομακρύνει από συνήθειες και κοινωνικές 

δεξιότητες τις οποίες σε αυτή την ηλικία καλούνται να αναπτύξουν. 
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Εικόνα 15 
 

Πίνακας 2. Συχνότητα διάγνωσης νοσημάτων των 140 παιδιών & εφήβων με 
νευρολογικές διαταραχές της μελέτης.  
 

ICD-10 Ονομασία ν % 

A41.9 Διάφορες μορφές σηψαιμίας 1 0,71 

E16.2 Διάφορες μορφές υπογλυκαιμίας 1 0,71 

E76.2 Άλλες μορφές βλεννοπολυσακχαρίδωσης 1 0,71 

E76.3 Βλεννοπολυσακχαρίδωση διάφορες περιπτώσεις 1 0,71 

F70 Ήπια νοητική υστέρηση 2 1,43 

F71 Μέτρια νοητική υστέρηση 4 2,86 

F72 Βαριά νοητική υστέρηση 5 3,57 

F80.9 Διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου 3 2,14 

F81.9 Διάφορες αναπτυξιακές των σχολικών δεξιοτήτων 2 1,43 

F82.0 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λειτουργίας 6 4,29 

F83.0 Ειδικές μικτές αναπτυξιακές διαταραχές 12 8,57 

F84.0 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 3 2,14 

F84.4 Υπερκινητική συμπεριφορά που συνοδεύεται από νοητική υστέρηση και 
στερεότυπες κινήσεις 

1 0,71 

F84.8 Άλλες σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές 1 0,71 

F84.9 Διάφορες σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές 3 2,14 

F90.0 Υπερκινητικές διαταραχές 2 1,43 

F95.9 Διάφορα τικ 3 2,14 

G11.0 Συγγενής μη προϊούσα αταξία 2 1,43 

G25.5 Άλλες μορφές χορείας 1 0,71 

G26 Ανώμαλες κινήσεις και διαταραχές του εξωπυραμιδικού σε παθήσεις που 
ταξινομούνται αλλού 

4 2,86 

G40.0 Εστιακές (μερικές) επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα 8 5,71 

G40.1 Εστιακές (μερικές) συμπτωματικές επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα με 
απλούς εστιακούς σπασμούς 

4 2,86 

G40.2 Εστιακές (μερικές) συμπτωματικές επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα με 
σύνθετους εστιακούς σπασμούς 

12 8,57 

G40.3 Γενικευμένες ιδιοπαθείς επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα 10 7,14 

G40.4 Άλλες γενικευμένες επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα μυοκλονικές 
αφαιρέσεις μυοκλονικές - αστατικές κρίσεις 

8 5,71 

G40.8 Άλλες μορφές επιληψίας 1 0,71 

G43.0 Ημικρανία χωρίς αύρα (κοινή ημικρανία) 1 0,71 

G47.0 Διαταραχές έναρξης και διατήρησης του ύπνου (αϋπνίες) 1 0,71 

G47.9 Διάφορες διαταραχές του ύπνου 1 0,71 

G51.9 Διάφορες παθήσεις του προσωπικού νεύρου 1 0,71 

G52.3 Διαταραχές του υπογλώσσιου νεύρου 1 0,71 

G71.0 Μυϊκές δυστροφίες 1 0,71 

G71.1 Μυοτονικές διαταραχές 1 0,71 

G71.3 Μιτοχονδριακές μυοπάθειες, που δεν ταξινομούνται αλλού 1 0,71 

G80.0 Σπαστική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης 12 8,57 
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Πίνακας 2. (συνέχεια)  
  

ICD-10 Ονομασία ν % 

G80.1 Σπαστική διπληγία 2 1,43 

G80.4 Αταξική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης 2 1,43 

G80.9 Διάφορες μορφές εγκεφαλικής παράλυσης 1 0,71 

G81.9 Διάφορες περιπτώσεις ημιπληγίας 1 0,71 

G82.1 Σπαστική παραπληγία 1 0,71 

G82.5 Διάφορες περιπτώσεις τετραπληγίας 1 0,71 
G93.0 Εγκεφαλικές κύστεις 1 0,71 
G93.4 Διάφορες εγκεφαλοπάθειες 1 0,71 
H47.1 Διάφορες περιπτώσεις οιδήματος της οπτικής θηλής 1 0,71 
H49.0 Παράλυση του κοινού κινητικού νεύρου (3η συζυγία) 1 0,71 
H49.4 Προϊούσα εξωτερική οφθαλμοπληγία 2 1,43 
I61.2 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ημισφαίριο, διάφορες περιπτώσεις 2 1,43 
I67.5 Νόσος Moyamoya 1 0,71 
M25.5 Πόνος άρθρωσης 1 0,71 
M60.9 Διάφορες μορφές μυοσίτιδας 1 0,71 
M79.1 Μυαλγία 1 0,71 
P07.2 Πρώιμος τοκετός 3 2,14 
P07.3 Πρόωρος τοκετός 5 3,57 
P10.1 Εγκεφαλική αιμορραγία οφειλόμενη σε τραυματισμό κατά τον τοκετό 2 1,43 
P35.1 Συγγενής λοίμωξη από μεγαλοκυτταροϊό 1 0,71 
P94.2 Συγγενής υποτονία 2 1,43 
Q04.6 Συγγενείς εγκεφαλικές κύστεις 1 0,71 
Q67.3 Πλαγιοκεφαλία 2 1,43 
Q75.3 Μακροκεφαλία 1 0,71 
Q86.0 Εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο (δυσμορφικό) 1 0,71 
Q99.8 Άλλες συγκεκριμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες 1 0,71 
R06.8 Διάφορες άλλες ανωμαλίες της αναπνοής 3 2,14 
R11 Ναυτία και έμετοι 1 0,71 
R13 Δυσφαγία 3 2,14 
R42 Ζάλη και ίλιγγος 2 1,43 
R51 Κεφαλαλγία 15 10,71 
R56 Σπασμοί που δεν ταξινομούνται αλλού 1 0,71 
Z03.2 Παρακολούθηση σε περιπτώσεις για ψυχικές διαταραχές και διαταραχές 

της συμπεριφοράς 
3 2,14 
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Εικόνα 16 
 
 
 

Σχήμα 2. Επιπολασμός και 95%ΔΕ της παρουσίας δυσφαγίας στα 140 παιδιά &  
εφήβους με νευρολογικές διαταραχές της μελέτης. 
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Εικόνα 17 
 
 
Σχήμα 3. Επιπολασμός και 95%ΔΕ της συμπτωματολογίας δυσφαγίας στα 140 παιδιά 
& εφήβους με νευρολογικές διαταραχές της μελέτης. 
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Εικόνα 18 
 

Σχήμα 4. Επιπολασμός συμπτωματολογίας δυσφαγίας στα 140 παιδιά & εφήβους της 
μελέτης ως προς την παρουσία των πιο συχνών νοσημάτων τους. 
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