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Η ξαγάδα ηνπ πξσθηνύ (ηδηνπαζήο ξαγάδα ηνπ πξσθηνύ) αληηπξνζσπεύεη κία παζνινγηθή
θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη έλα επώδπλν ζθίζηκν ηνπ δέξκαηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ
πξσθηνύ. πκβαίλεη κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα θαη ζηα δύν θύια ελώ κπνξεί λα ζπκβεί ζε
νπνηαδήπνηε ειηθία (παξόιν πνπ ε αηηηνινγίακπνξεί λα δηαθέξεηαλάινγα κε ηελ ειηθία).
πλήζσο νθείιεηαη ζε ηξαπκαηηζκό ηνπ δέξκαηνοόηαλ ππάξρεη δπζθνηιηόηεηα θαη
πξνζπάζεηα θαηά ηελ αθόδεπζε, πέξαζκα ζθιεξώλ θνπξάλσλ, ή έληνλε δηάξξνηα.
πλήζσο παξαηεξείηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ πξσθηνύ θαη ιηγόηεξν ζπρλά πξόζζηα. Όηαλ ε
ξαγάδα δελ είλαη νπίζζηα ή πξόζζηα ή ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο ξαγάδεο ηόηε ε
αηηηνινγία κπνξεί λα αθνξά ηε λόζν ηνπ Crohn’s ή αζπλήζηζηεο ινηκώμεηο. Πην ζπάληα έλα
θάξκαθν πνπ ιακβάλεηαη από θαξδηνπαζείο, ην Nicorandil, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξαγάδα
ζηνλ πξσθηό ελώ επίζεο ζπάληα ν θαξθίλνο ηνπ πξσθηνύ κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ξαγάδα
πξσθηνύ.

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ
Σν θύξην ζύκπησκα είλαη ν έληνλνο θαη δπλαηόο πόλνο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αθόδεπζεο θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη από ιεπηά ηεο ώξαο κέρξη θαη νιόθιεξε
ηελ εκέξα. Άιια ζπκπηώκαηα αθνξνύλ ηε παξνπζία κηθξήο πνζόηεηαο θξέζθνπ αίκαηνο
ζηα θόπξαλα ή θαη θλεζκνύ (θαγνύξαο). Η ξαγάδα ηνπ πξσθηνύ κπνξεί λα είλαη
επηθαλεηαθή (οξεία παγάδα) ήπην βαζεηά (σπόνια παγάδα: ζε ζεκείν πνπ λα θαίλνληαη νη
ίλεο ηνπ έζσ ζθηγθηήξα κπ ηνπ πξσθηνύ θαη ζπλήζσο δηαξθεί γηα πεξηζζόηεξν από 6
εβδνκάδεο). Μπνξεί ην δέξκα ηνπ πξσθηνύ λα «θξέκεηαη» πίζσ από ηε ξαγάδα (skin tag) ή
λα ζπλνδεύεηαη ζε θάπνηεο ιηγόηεξν ζπρλέο πεξηπηώζεηο από έλα ππεξηξνθηθό ζήισκα ηνπ
πξσθηνύ.
Η δηάγλσζε γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ πξσθηνύ θαη ΑΠΟΦΕΤΓΟΝΣΑ ΣΗ ΔΑΚΣΤΛΙΚΗ
ΕΞΕΣΑΗ ΣΟΤ ΠΡΩΚΣΟΤ αθνύ ε ξαγάδα είλαη ηδηαίηεξα επώδπλε θαηάζηαζε.
Αλ κε ηελ απιή επηζθόπεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ πξσθηνύ κεηά από πξνζεθηηθό άλνηγκα ησλ
γινπηώλ πξνθιεζεί πόλνο ή αλ δελ κπνξεί ν ηαηξόο λα δεη ηε ξαγάδα ελώ ππάξρεη θιηληθή
ππνςία ηόηε ε εμέηαζε πξέπεη λα γίλεη κε γεληθή αλαηζζεζία.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δίλαη ζεκαληηθό λα αληηκεησπηζηεί ε αηηηνινγία ηεο ξαγάδαο (δπζθνηιηόηεηα ή έληνλε
δηάξξνηα ή άιιεο αζπλήζηζηεο αηηίεο) κε ηα θαηάιιεια θάξκαθα θαη δίαηηα πινύζηα ζε
θπηηθέο ίλεο.

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε ηδηνπαζήο ξαγάδα ηνπ πξσθηνύ δελ επνπιώλεηαη ιόγσ
ηνπ κπτθνύ ζπαζκνύ ηνπ πξσθηνύ, ν νπνίνο κεηώλεη ηελ αηκάησζε ηεο πεξηνρήο κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλαο θαύινο θύθινο. Η θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηεο ξαγάδαο
ηνπ πξσθηνύ βαζίδεηαη ζην λα ζεξαπεπηεί ν κπτθόο ζπαζκόο κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε
ηεο αηκάησζεο ζηελ πεξηνρή θαη ηειηθά ηελ επνύισζε ηεο ξαγάδαο.
Είναι ζημανηικό να ηονιζηεί όηι παλιόηεπερ μέθοδοι, όπωρ η διαζηολή ηος ππωκηού
και η ζθιγκηηποηομή (θόςηκν κέξνπο ηνπ έζσ ζθηγθηήξα ηνπ πξσθηνύ), ππέπει να
αποθεύγονηαι αθού μποπεί να δημιοςπγήζοςν ακπάηεια, ένα δύζκολα
ανηιμεηωπίζιμο ππόβλημα.
Η ζεξαπεία ηεο ξαγάδαο (ζεξαπεία ηνπ κπτθνύ ζπαζκνύ) βαζίδεηαη θπξίσοείηε ζηε
ηνπνζέηεζε (επάιεηςε ηεο ξαγάδαο) κε ηνπηθέο θξέκεο / αινηθέο είηε ζηηο ελέζεηο κε BOTOX
(βνπηηιηθή ηνμίλεηύπνπ Α). ε πεξίπησζε πνπ ε ξαγάδα ηνπ πξσθηνύ είλαη επηθαλεηαθή ηόηε
ζπλήζσο επνπιώλεηαη απηόκαηα ή κε ηε βνήζεηα ηνπηθήο ζεξαπείαο κε θξέκεο. ε
πεξίπησζε ρξνλίαο ξαγάδαο ηόηε νη ηνπηθέο αινηθέο απνηεινύλ ην πξώην βήκα ζεξαπείαο
θαη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηόηε ην επόκελν ζηάδην ζεξαπείαο είλαη νη ελέζεηο ΒΟΣΟΧ.
Α. ΣΟΠΙΚΕ ΑΛΟΙΦΕ
1. ΝΙΣΡΩΓΗ
Οη αλοιθέρ Νιηπωδών (Rectogesic / Anoheal) απμάλνπλ ηα ηνπηθά επίπεδα ηνπ ληηξηθνύ
νμεηδίνπ (ΝΟ) ην νπνίν βνεζά ζηελ ραιάξσζε ηνπ κπ θαη βειηίσζε ηεο ηνπηθήο αηκάησζεο
θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επνύισζε ηεο ξαγάδαο. Σν πνζνζηό επηηπρίαο είλαη 70-80% αιιά ε
θύξηα επηπινθή ηνπο είλαη νη ζνβαξνί πνλνθέθαινη, γεγνλόο πνπ απνζαξξύλεη ηνπο
αζζελείο ζηε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο. Η ελαιιαθηηθή ζεξαπεία είλαη ε αινηθή Γηιηηαδέκεο, ε
νπνία γίλεηαη θαιύηεξα αλεθηή κε ηα ίδηα πνζνζηά επηηπρίαο κε ηηο αινηθέο ληηξσδώλ.
2. Δλέζεηο ΒΟΣΟΧ
Οη ελέζεηο κε BOTOX (βνπηηιηθή ηνμίλεηύπνπ Α) πξνθαινύλ παξάιπζε ηνπ έζσ ζθηγθηήξα
κπ γηα πεξίπνπ 3 κήλεο κε απνηέιεζκα λα πξνάγεηαη ε επνύισζε ηεο ξαγάδαο. Μπνξεί λα
επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη επηηπρία ηεο ζεξαπείαο ηελ πξώηε θνξά θαη ηα
πνζνζηά επηηπρίαο αλαθνξηθά κε ηελ επνύισζε ηεο ξαγάδαοείλαη 80-90%.
3. ΑΦΑΙΡΔΗ ΡΑΓΑΓΑ
Η ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο ξαγάδαο κε ηαπηόρξνλε ζεξαπεία αινηθήο ληηξσδώλ ή έλεζεο
ΒΟΣΟΧ απνηειεί κία ελαιιαθηηθή κνξθή ζεξαπείαο ρξόληαο ξαγάδαο.
4. ΓΔΡΜΑΣΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ
ε πεξίπησζεεκκέλνπζαο ρξόληαο ξαγάδαο (θαη αθνύ πξνεγεζεί καλνκεηξία πξσθηνύ θαη
κέηξεζε ησλ πηέζεσλ ησλ ζθηγθηήξσλ κπώλ) θαη ρακειήο πίεζεο από ην έζσ ζθηγθηήξα κπ
ηόηε ε αθαίξεζε ηεο ξαγάδαο θαη θάιπςε ηεο πεξηνρήο κε θξεκλόαπό ην δέξκα ηνπ
πξσθηνύ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιά απνηειέζκαηα.

