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ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

28-11-05
Μάθημα 8ο

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ανατομία

Στόμα

Φάρυγγας

Επιγλωττίδα

Οισοφάγος

Στομάχι

Λεπτό Έντερο

Παχύ Έντερο

Ορθό

Απευθυσμένο

Ήπαρ

Πάγκρεας
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ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ Σωλήνας 22 – 25 εκ. & διάμετρο 1,25- 2,5εκ
Λειτουργία: λίπανση προώθηση τροφής

Εσωτερικά καλύπτεται από κολλαγόνο & ελαστικό δίκτυο με κύτταρα
που εκκρίνουν βλέννα. Όταν ο οισοφάγος είναι σε χαλάρωση παραμένει
κλειστός καθώς ο βλωμός τροφής φθάνει στον φάρυγγα το κέντρο κατάποσης
προκαλεί το άνοιγμα του υποφαρυγγικού σφιγκτήρα και την σύσπαση των
μυοσκελετικών μυών που οδηγούν τον βλωμό στον οισοφάγο

Προώθηση βλωμού με περισταλτικά
κύματα διάρκεια 9 sec

Γαστροοισοφαγικός σφιγκτήρας

Η διαφορά πίεσης (υψηλότερη στον οισοφάγο)
μεταξύ του οισοφάγου & του στόμαχου
εμποδίζει την τροφή
να παλινδρομήσει στον οισοφάγο

ΣΤΟΜΑΧΟΣ

Μοιάζει με μπαλόνι με χωρητικότητα όταν
είναι άδειο 50 ml ενώ γεμάτο μπορεί να
χωρέσει υλικό έως 1 λίτρο

Λειτουργία: επιτελείται η προκαταρκτική
διάσπαση των πρωτεϊνών της τροφής, με τις
περισταλτικές κινήσεις του τοιχώματος του
στομάχου, επιτυγχάνεται η πλήρης ανάμειξη
του περιεχομένου με το γαστρικό υγρό, που
εκκρίνεται από τους γαστρικούς αδένες, επίσης
αποθηκεύει την τροφή & καταστρέφει
βακτηρίδια
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ΣΤΟΜΑΧΙ

ΠΥΛΩΡΟΣ
ΠΥΛΩΡΙΚΟΣ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΙΝΕΣ

ΚΥΚΛΟΤΕΡΕΙΣ ΙΝΕΣ

ΕΠΙΘΗΛΙΟ

ΒΛΕΝΟΓΟΝΝΟΣ

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΣ

ΛΟΞΟΣ ΜΥΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ

Η έκκριση πραγματοποιείται με την επίδραση στους γαστρικούς
αδένες νευρικών ερεθισμάτων που προέρχονται από τον
εγκέφαλο, αλλά και ορμονικών επιδράσεων, με αφετηρία, κατά
κύριο λόγο, το ίδιο το τοίχωμα του στομάχου, αλλά και άλλα
τμήματα του πεπτικού συστήματος.   Αυτό το υγρό έχει το
χαρακτηριστικό ότι είναι εξαιρετικά όξινο, γιατί περιέχει ένα
ισχυρότατο οξύ, το υ δ ρ ο χ λ ω ρ ι κ ό οξύ. Επιπρόσθετα, 
περιέχει και μια σειρά από ένζυμα που είναι σε θέση να διασπούν
ορισμένους δεσμούς στα μόρια των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα
αυτά να κομματιάζονται σε μικρότερα μόρια, όχι όμως ακόμα
κατάλληλα για να απορροφηθούν και να εισέλθουν στο αίμα. 

ΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

ΘΟΛΟΣ

ΣΩΜΑ

ΣΩΜΑΕΛΑΣΣΟΝ
ΤΟΞΟ

ΜΕΙΖΟΝ ΤΟΞΟ

Το λεπτό έντερο αποτελεί τη συνέχεια του στομάχου και εκτείνεται από τον
πυλωρό μέχρι το παχύ έντερο. Διακρίνεται σε δωδεκαδάκτυλο, νήστιδα και
ειλεό. Το λεπτό έντερο έχει διάμετρο περίπου 2,5 εκατοστά και μήκος 6-7 
μέτρα. Ο βλεννογόνος του λεπτού εντέρου παρουσιάζει πολυάριθμες πτυχές
οι οποίες εμφανίζουν προσεκβολές, τις εντερικές λάχνες. Στο λεπτό έντερο
ολοκληρώνεται η πέψη και γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
της τροφής. 

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ
ΣΤΙΒΑΔΑ

ΚΥΚΛΟΤΕΡΗΣ ΜΥΙΚΗ
ΣΤΙΒΑΔΑ

ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΜΥΙΚΗ ΣΤΙΒΑΔΑ

ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ

ΛΑΧΝΕΣ
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Λίγα εκατοστόμετρα μόνο μετά την αρχή του λεπτού εντέρου εκβάλλει προς το
έντερο ένας πόρος, μέσα από τον οποίο διοχετεύονται προς το έντερο δύο
απαραίτητα εκκρίματα για την πέψη: το π α γ κ ρ ε α τ ι κ ό υ γ ρ ό και η χ ο λ ή. Με
το πρώτο φέρονται προς το έντερο πάρα πολλά ένζυμα, που παράγονται από το
π ά γ κ ρ ε α ς, με τα οποία γίνονται οι απαραίτητες διασπάσεις για την
ολοκλήρωση της πεπτικής διεργασίας, δηλαδή της διάσπασης των υδατανθράκων
σε μονοσακχαρίτες (ή τουλάχιστο σε δισακχαρίτες), της διάσπασης των πρωτεϊνών
σε αμινοξέα, και της διάσπασης του μεγαλύτερου μέρους του ουδετέρου λίπους σε
λιπαρά οξέα και μονογλυκερίδια ή διγλυκερίδια. Επιπρόσθετα, διάφορες άλλες
ουσίες, λιπίδια και άλλες, διασπώνται σε απλούστερα συστατικά. 
Εκτός όμως από τα ένζυμα, μέσα στο παγκρεατικό υγρό περιέχεται και σόδα
(διττανθρακικό νάτριο), για την εξουδετέρωση του υδροχλωρικού οξέος που
προέρχεται από το στομάχι, έτσι ώστε το περιεχόμενο του εντέρου να γίνεται
ελαφρά αλκαλικό. Με νευρικά κυκλώματα, όσο και με ορμονικά μηνύματα, 
καθορίζεται, ανάλογα με το είδος της τροφής, το είδος των ενζύμων που
εκκρίνονται, καθώς και το ποσό της σόδας που χρειάζεται για την εξουδετέρωση
του υδροχλωρικού οξέος και την αλκαλοποίηση του περιεχομένου. Στο σημείο
όμως αυτό, μαζί με το παγκρεατικό υγρό, εκχύνεται προς το έντερο και η χολή, που
προέρχεται από το συκώτι. Η χολή, αν και δεν περιέχει ένζυμα για την πέψη, είναι
εντελώς απαραίτητη γι' αυτή τη διεργασία, γιατί περιέχει τα χ ο λ ι κ ά άλατα, τα
οποία προκαλούν τη γ α λ α κ τ ω μ α τ ο π ο ί η σ η του λίπους της τροφής, δηλαδή
την κατάτμηση του λίπους σε πολύ μικρά, μικροσκοπικά σταγονίδια. Και χωρίς
αυτή τα λίπη δεν πέπτονται. Και όχι μόνο αυτό. Όταν τα λίπη παραμένουν άπεπτα, 
επικαλύπτουν και όλες τις άλλες ουσίες με ένα λιπαρό στρώμα, αδιαπέραστο από
τα ένζυμα, με αποτέλεσμα την αδυναμία πέψης και των υπόλοιπων θρεπτικών
ουσιών. Παράλληλα, επιτελείται και η απορρόφηση όλων των προϊόντων της
πέψης, καθώς και των στοιχείων της τροφής που δεν χρειάζονται πέψη για να
απορροφηθούν, όπως είναι οι β ι τ α μ ί ν ε ς, τα α ν ό ρ γ α ν α άλατα και
ι χ ν ο σ τ ο ι χ ε ί α, καθώς και πολλές άλλες ουσίες με απλή σχετικά χημική δομή, 
μέχρι και ειδικά ο λ ι γ ο π ε π τ ί δ ι α. 

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

Το παχύ έντερο έχει μήκος περίπου 1,5 μέτρο
και η διάμετρός του μειώνεται από το τυφλό
προς το ορθό. Διακρίνεται σε τυφλό, ανιόν, 
εγκάρσιο, κατιόν, σιγμοειδές και ορθό. Στο παχύ
έντερο αποθηκεύεται προσωρινά το υλικό που
δεν έχει υποστεί πέψη μέχρι να αποβληθεί. Στο
διάστημα αυτό γίνεται απορρόφηση νερού, 
αλάτων και ορισμένων βιταμινών, κυρίως της
βιταμίνης Κ, που συμμετέχει στην πήξη του
αίματος. 

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ

ΑΝΙΟΝ

ΤΥΦΛΟ

ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΗΣ
ΑΠΟΦΥΣΗ ΟΡΘΟ

ΣΙΓΜΟΕΙΔΕΣ
ΚΟΛΟ

ΚΑΤΙΟΝ

ΕΓΚΑΡΣΙΟ

ΕΙΛΕΟΣ
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ΠΑΓΚΡΕΑΣ

Το πάγκρεας βρίσκεται μπροστά από το οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα, 
πίσω από το στομάχι. Έχει μήκος 10-15 cm, παρουσιάζει σχήμα
σφηνοειδές και διακρίνεται σε κεφαλή, σώμα και ουρά. Το πάγκρεας
αποτελεί αδένα με εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Η εξωκρινής μοίρα
παράγει το σπουδαιότερο από τα πεπτικά υγρά, το παγκρεατικό υγρό, 
ενώ η ενδοκρινής μοίρα παράγει την ινσουλίνη, η οποία ρυθμίζει το
μεταβολισμό των υδατανθράκων στον οργανισμό, καθώς και άλλες
ορμόνες. 

Το ήπαρ αποτελεί τον μεγαλύτερο αδένα του σώματος και βρίσκεται στο πάνω
τμήμα της κοιλιακής κοιλότητας, κάτω από το διάφραγμα, καταλαμβάνοντας το
δεξιό υποχόνδριο. Το βάρος του στους άνδρες κυμαίνεται μεταξύ 1400-1800 gr
και στις γυναίκες μεταξύ 1200-1400 gr. Το ήπαρ διακρίνεται σε δύο λοβούς, τον
δεξιό, που αποτελεί πάνω από το 75% και τον αριστερό, που αποτελεί το 25% 
της επιφάνειας του ήπατος. Όλα τα ηπατικά κύτταρα παράγουν συνεχώς μικρές
ποσότητες χολής, η οποία ρέει προς το δωδεκαδάκτυλο ή προς τη χοληδόχο
κύστη, όπου και αποθηκεύεται. Στο ήπαρ προσέρχεται αίμα από την ηπατική
αρτηρία, η οποία επιτελεί τη θρέψη του, και από την πυλαία φλέβα, η οποία
μεταφέρει στο ήπαρ χρήσιμα συστατικά, από τα οποία το ήπαρ παρασκευάζει τα
προϊόντα τα οποία εκκρίνει, όπως η ουρία, το ινωδογόνο, η προθρομβίνη και
άλλες ουσίες. Στο ήπαρ επίσης γίνεται η αποδόμηση του γλυκογόνου. 

ΗΠΑΡ
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ΧΟΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΧΟΛΕΣΤΕΡΟΛΗ

ΧΟΛΗ

ΕΙΛΕΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΚΟΛΟΝ

Όλα τα ηπατικά κύτταρα παράγουν
συνεχώς μικρές ποσότητες χολής, η
οποία ρέει προς το δωδεκαδάκτυλο ή
προς τη χοληδόχο κύστη, όπου και
αποθηκεύεται. Η χολή είναι ένα υγρό με
καφεπράσινο χρώμα και αποτελείται από
διάφορα συστατικά όπως χοληστερόλη, 
χολικά άλατα, χολερυθρίνη και λεκιθίνη σε
συγκεκριμένες αναλογίες μεταξύ τους. 
Παράγεται δε από το ήπαρ σε ποσότητα
που φτάνει περίπου τα 750 ml το 24 ωρο. 
Είναι απαραίτητη για την πέψη των
λιπαρών στοιχείων της τροφής μας και
την απορρόφηση κάποιων βιταμινών.
Οδηγείται στο έντερο μέσω ενός αγωγού, 
ο οποίος ξεκινά από το ήπαρ ως
ηπατικός πόρος και καταλήγει στο 12 
δάκτυλο ως χοληδόχος. Η χοληδόχος
κύστη συνδέεται με αυτό τον αγωγό με
ένα μικρότερο σωληνάκι, τον κυστικό
πόρο. Το σημείο σύνδεσης αποτελεί και
το σημείο μετάπτωσης του ηπατικού σε
χοληδόχο πόρο.
Η χολή παράγεται καθ’όλο το 24ωρο και
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των
γευμάτων. Στα μεσοδιαστήματα ποσότητα
αυτού του υγρού αποθηκεύεται και
συμπυκνώνεται μέσα στη χοληδόχο
κύστη. 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΕΨΗΣ

ΣΙΑΛΙΚΗ ΠΕΨΗ

Πτυαλίνη Άμυλο

δεξτρίνες

μαλτόζη

ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΕΨΗ

ΚΕΦΑΛΙΚΗ
ΦΑΣΗ

ΧΗΜΙΚΗ
ΦΑΣΗ
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ΣΤΑΔΙΑ ΠΕΨΗΣ
ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΕΨΗ

πνευμονογαστρικό

Γαστρικοί αδένες

Έκκριση γαστρικών
Υγρών

2000-3000 ml/24ωρο

δωδεκαδάκτυλο

γαστρίνη

Υδροχλωρικό οξύ

πεψίνη

γαστρισίνη

γελατινάση

Ενεργοποιεί το πεψινογόνο
Σε πεψίνη
Καθυστερεί την κένωση του
Στομάχου στο δωδεκαδάκτυλο
Μετατρέπει το λεύκωμα των
Τροφών σε οξεολεύκωμα

Πρωτεολυτικό ένζυμο, μετατρέπει
Τα λευκώματα σε αμινοξέα &
πολυπεπτίδια

Πρωτεολυτικό ένζυμο

Υγροποιεί το κολλαγόνο

ΣΤΑΔΙΑ ΠΕΨΗΣ
ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΠΕΨΗ

Τροφή
δωδεκαδάκτυλο
Υδροχλωρικό οξύ

προεκρριματίνη

Εκκριματίνη
Έκκριση παγκρεατικού
Υγρού (700ml/24ωρο)

λιπάση υδατάνθρακες πρωτεάσες νουκλεάσες

Διασπά τα
γαλακτοποιημένα
από τα χολικά άλατα,
λίπη

Αμυλάση, λακτάση
Παγκρεατική μαλτάση,
σουκράση

Θρυψίνη
Χυμοθρυψίνη
Καρβοξυπεπτιδάσες
διπεπτιδάσες

Ριβονουκλεάσες
δεσοξυριβονουκλεάσες

χολήΕΝΤΕΡΙΚΟ ΥΓΡΟ
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ΧΟΛΗ 500- 600 ML/24ωρο
Αλκαλικό PH (7-8)

ΧΟΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

ΝΕΡΟ

ΒΛΕΝΝΑ

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΛΕΚΙΘΙΝΗ

ΧΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ

Βοηθά στην εξουδετέρωση του όξινου βλωμού και διευκολύνει τη
δράση της παγκρεατικής λιπάσης και των άλλων ενζύμων

Μειώνουν την επιφανειακή τάση των λιπών & τα γαλακτωματοποιούν
Ώστε να δράσει σε αυτά η λιπάση

Αντιδρούν με λιπαρά οξέα, χοληστερίνη & λιποδιαλυτές βιταμίνες
& σχηματίζουν τα χολεικά συμπλέγματα που είναι υδροδιαλυτά άρα
& απορροφήσιμα

Με την επιτάχυνση της πέψης των λιπών βοηθά έμμεσα και στην πέψη
Των πρωτεινών & υδατανθράκων

Διεγείρει τον περισταλτισμό και μειώνει τη σήψη στο παχύ έντερο

Βοηθά στην αποβολή φαρμάκων, τοξικών ουσιών & χοληστερίνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΟΙΣΟΦΑΓΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΡΩΚΤΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΟΝΤΙΑ & ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Α/α ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΓΕΥΜΑ
ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΗΠΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ -
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΗΧΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (MRI)

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ

ΒΙΟΨΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΗΠΑΤΟΣ



9

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
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ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΟΓΚΟΣ ΑΙΜΟΡΑΓΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΓΕΥΜΑ
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ΒΑΡΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ

Λιπώδης διήθηση ήπατος
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ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ιστορικό

Φυσική Εξέταση

ΠΟΝΟΣ
Ερεθισμός βλεννογόνου όπως στην οξεία γαστρίτιδα
Έντονος σπασμός λείων μυικών ινών όπως στην οξεία
εντεροκολίτιδα
Περιτοναϊκή φλεγμονή όπως στην οξεία σκωληκοειδίτιδα
Άμεσος ερεθισμός σπλαχνικού νεύρου όπως σε καρκίνωμα
παγκρέατος

Οισοφαγικός πόνος Εντόπιση στη μέση γραμμή, οπισθοστερνικά

Γαστρικός πόνος Στο επιγάστριο

Δωδεκαδακτυλικός
πόνος

Στο επιγάστριο, αντανάκλαση δεξιά κάτω από την
ωμοπλάτη

Πόνος χοληδόχου
κύστης

Δεξιό υποχόνδριο ή επιγάστριο, 
Αντανακλά δεξιά κάτω από την
Ωμοπλάτη & στο μέσο της ράχης

Παγκρεατικός πόνος Επιγαστρικός με αντανάκλαση στο
Μέσο της ράχης ή στην ΑΡ οσφυϊκή
χώρα

( επισκόπηση – ψηλάφηση-
ακρόαση-επίκρουση)
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ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Πόνος λεπτού εντέρου Περιομφαλικός

Πόνος σκωληκοειδούς
απόφυσης

Περιομφαλικός που αργότερα μετακινείται και
εντοπίζεται στον ΔΕ λαγόνιο βόθρο

Πόνος παχέος εντέρου Υπογαστρικός δεξιό ή αριστερό κάτω
Τεταρτημόριο της κοιλίας ανάλογα με την
εντόπιση της βλάβης

ΔΥΣΦΑΓΙΑ Ο ασθενής αισθάνεται τη δυσχέρεια στο ύψος της απόφραξης

ΕΜΕΤΟΙ
Συχνά έχουν σχέση με παθήσεις του ανώτερου γαστρεντερικού
σωλήνα. Ενδιαφέρουν η συχνότητα τους, ο χρόνος εμφάνισής
τους, οι παράγοντες επιδείνωσής τους ή εάν υπάρχει αιματέμεση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ

Συχνότητα κενώσεων, χρώμα κενώσεων, οσμή, 
Διάρροια, παρουσία βλέννης, παρουσία αίματος

ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΥΓΕΣ


