ΒΡΑΧΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ

Τι είναι ο σαλινόρ τος πέοςρ;
Ο σαλινόρ ηνπ πένπο ("πετσάκι" ηνπ πένπο) είλαη κηα κηθξή δεξκαηηθή πηπρή κέζσ
ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ε βάιαλνο κε ηελ αθξνπνζζία. Πξόθεηηαη δειαδή γηα έλαλ
επηκήθε ζύλδεζκν πνπ ελώλεη ην θεθαιάθη ηνπ πένπο κε ην δέξκα πνπ ην θαιύπηεη.

Τι ονομάζοςμε βπασύ σαλινό;
Υπό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ην "πεηζάθη" παξνπζηάδεη αξθεηή ειαζηηθόηεηα θαη
ηθαλνπνηεηηθό κέγεζνο, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ νκαιή θαη πιήξε επηκήθπλζε θαη
δηόγθσζε ηνπ πένπο θαηά ηελ ζηύζε. Καηά ηελ θάζε ραιάξσζεο ηνπ νξγάλνπ πάιη,
έιθεη ηελ αθξνπνζζία πξνο θάιπςε ηεο βαιάλνπ. Όηαλ σζηόζν, δελ έρεη ηελ
απαηηνύκελε ειαζηηθόηεηα θαη δηαηαζηκόηεηα, ή όηαλ είλαη βξαρύηεξν από ην
θπζηνινγηθό, δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ ζηύζε ελόριεζε, επαηζζεζία ή πόλνο θαη
ζπρλά έιμε ηεο βαιάλνπ πξνο ηα θάησ. Η πάζεζε απηή θαιείηαη βξαρύο ραιηλόο θαη
ζύκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο αθνξά ζην 5-7% πεξίπνπ ησλ αλδξώλ.

Σςμπτώματα βπασύ σαλινού
Όηαλ ππάξρεη πξόβιεκα βξαρύ ραιηλνύ ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγνύληαη ζπλήζσο
κηθξνξξήμεηο θαη εθδνξέο από ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή, νη νπνίεο
νδεγνύλ ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε νπιώδνπο ηζηνύ ζηελ πεξηνρή θαη κε ηνλ ηξόπν
απηό ζε κεγαιύηεξε κείσζε ηεο ειαζηηθόηεηαο θαη ζε βαζκηαία επηδείλσζε ηεο
θαηάζηαζεο. Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα πξνθιεζεί θαηά ηελ ζπλνπζία
ζεκαληηθή πήξη τος σαλινού θαη αηκνξξαγία, ε νπνία απαηηεί εθαξκνγή ηνπηθήο

πίεζεο κε κηα πεηζέηα γηα λα ειεγρζεί πξνζσξηλά ε απώιεηα αίκαηνο θαη άκεζε
αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο.
Αλ θαη ε παζνινγηθή απηή θαηάζηαζε ηνπ πένπο κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα
ζπλππάξρεη κε θίκσζε, νη δύν λόζνη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη.
Καηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απμάλνληαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ ζπλδένπλ
αηηηνινγηθά ηελ ύπαξμε βξαρύ ραιηλνύ κε ηελ πξόσξε εθζπεξκάηηζε. Αλ θαη νη
ππνθείκελνη κεραληζκνί δελ είλαη θαηαλνεηνί, πξνηείλεηαη από αξθεηνύο εξεπλεηέο,
σο ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο, ε δηαηνκή ζε πεξηπηώζεηο ζπλύπαξμεο βξαρύ ραιηλνύ
κε πξόσξε εθζπεξκάηηζε.
Τέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ ραιηλνύ αλαπηύζζνληαη αξθεηά
ζπρλά θνλδπιώκαηα, θαζώο θαίλεηαη πσο κηθξνηξαπκαηηζκνί ηνπ ζεκείνπ
δηεπθνιύλνπλ ηνλ εθιεθηηθό ελνθζαικηζκό ηνπ ηνύ HPV ζην πάζρνλ δέξκα. Η
θαηάζηαζε απηή απαηηεί ζπλήζσο θαπηεξηαζκό ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο, όπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν πεξί ζεξαπείαο.
Σε ζπαληεο πεξηπηώζεηο ν βξαρύο ραιηλόο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ππεξεπαηζζεζία
απηήο ηεο πεξηνρήο ηνπ πένπο, ε νπνία θαζηζηά δπζάξεζηε ή θάπνηε θαη επώδπλε ηελ
ζεμνπαιηθή επαθή αιιά θαη ην απιό άγγηγκα ηνπ νξγάλνπ. Η επέκβαζε ζε
ζπλδπαζκό κε ηνπηθή αγσγή κπνξεί ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο λα βειηηώζεη
ζεκαληηθά ην πξόβιεκα, απνθαζηζηώληαο κηα θπζηνινγθή αηζζεηηθόηεηα.

Θεπαπεία βπασύ σαλινού
Η ζεξαπεία ηεο παζνινγηθήο απηήο θαηάζηαζεο είλαη πάληα ρεηξνπξγηθή θαη κπνξεί
λα γίλεη ζε γεληθέο γξακκέο κε δύν ηερληθέο, αλάινγα κε ηηο αλαηνκηθέο
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αζζελνύο, ηα δηαζέζηκα ηερληθά κέζα θαη ηελ πξνηίκεζε θαη
εκπεηξία ηνπ Οπξνιόγνπ. Έηζη, κπνξεί λα εθαξκνζηεί καςτηπιασμόρ τος σαλινού κε
δηαζεξκία ή laser ("pull and burn method") ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ξάκκαηα.
Ελαιιαθηηθώο, είλαη δπλαηό λα εθηειεζηεί θιαζηθή εγθάξζηα δηαηνκή ηεο πεξηνρήο
θαη ζηελ ζπλέρεηα επηκήθεο ζπξξαθή ηεο ηξαπκαηηθήο επηθαλείαο πνπ πξνθύπηεη κε
ιεπηά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα (πλαστική σαλινού, frenuloplasty). Σπρλά σζηόζν,
είλαη πξνηηκόηεξν λα εθαξκνζηεί έλαο ζπλδπαζκόο ησλ δύν απηώλ κεζόδσλ, έηζη
ώζηε λα επηηεπρζεί ην θαιύηεξν δπλαηό αηζζεηηθό απνηέιεζκα. Σε θάζε πεξίπησζε,
αλεμαξηήησο ηερληθήο ε επέκβαζε γίλεηαη ππό ηνπηθή αλαηζζεζία δηαξθεί ιίγα ιεπηά
θαη δελ πξνθαιεί παξά ειάρηζηε κόλν ή θαη θαζόινπ ελόριεζε ζηνλ αζζελή.

