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Ο πόλνο θαη νη ελνριήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξσθηνύ είλαη ηδηαίηεξα θνηλό
θαηλόκελν, εηδηθά ζε πην ζεξκέο επνρέο ηνπ ρξόλνπ. Κλεζκόο (θαγνύξα), ειαθξύο
πόλνο θαηά ηελ θέλσζε, ή αθόκα θαη κηθξή πνζόηεηα αίκαηνο είλαη ζπκπηώκαηα πνπ
ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ έρεη βηώζεη ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπ. Πόηε
όκσο πξέπεη λα αλεζπρνύκε θαη πόηε πξέπεη λα επηζθεθηνύκε θάπνηνλ εηδηθό; Δίλαη
ην πξόβιεκα πάληα νη «αηκνξξντδεο» καο, όπσο καο είπε έλαο θίινο, ή πξέπεη λα
δώζνπκε πεξηζζόηεξε ζεκαζία ζηηο ελνριήζεηο καο; Αο δνύκε ηηο θνηλόηεξεο
πξσθηηθέο παζήζεηο, ηελ ζπκπησκαηνινγία ηνπο θαη ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε:
Αιμορροϊδοπάθεια
Πεξηζζόηεξν από ην 50% ηνπ πιεζπζκνύ ζα αλαπηύμεη αηκνξξντδνπάζεηα κεηά ηα
30. Οη αηκνξξντδεο είλαη θιεβηθά «καμηιάξηα» ζηελ έμνδν ηνπ πξσθηνύ, θαη
απνηεινύλ ηκήκα ηνπ κεραληζκνύ εγθξάηεηαο. Σπλήζσο αλαπηύζζνληαη ιόγσ πίεζεο
θαηά ηελ αθόδεπζε ή ρξόληαο δπζθνηιηόηεηαο. Τα ζπκπηώκαηα είλαη ε ςειαθεηή
πξόπησζε απηώλ, ν θλεζκόο ηεο πεξηνρήο θαη πηζαλόλ νξαηή πνζόηεηα αίκαηνο
θαηά ηελ θέλσζε. Ο πόλνο θαηά ηελ θέλσζε δελ είλαη ζπρλό θαηλόκελν ζηηο
αηκνξξντδεο θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα άιιε ζπλππάξρνπζα πάζεζε.
Αλ ηα ζπκπηώκαηα είλαη ήπηα, κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζπληεξεηηθά (δηαηξνθή,
ήπηα επαθηηθά). Αλ ηα ζπκπηώκαηα εκκέλνπλ ή είλαη έληνλα, ππάξρνπλ ζήκεξα
δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο επηινγέο αληηκεηώπηζεο ηεο πάζεζεο. Η επηινγή ηεο
θαηάιιειεο ηερληθήο είλαη ζέκα ζπδήηεζεο κε ηνλ εηδηθό ρεηξνπξγό βάζεη
ζπκπησκάησλ, ειηθίαο θαη ηζηνξηθνύ ησλ αζζελώλ. Γελ είλαη ζσζηό λα επηιέγνπκε
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ ηη είδακε ζην δηαδίθηπν ή ηη ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε έθαλε θάπνηνο γλσζηόο καο…
Ραγάδα πρωκτού
Η ξαγάδα είλαη έλα κηθξό ζθίζηκν ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξσθηνύ, κία πιεγή δειαδή ε
νπνία ιόγσ ηεο αλαηνκίαο ηεο πεξηνρήο δελ επνπιώλεηαη απηόκαηα όπσο άιιεο
πιεγέο ζην ζώκα καο. Τα θύξηα ζπκπηώκαηα είλαη έληνλνο πόλνο θαηά ηελ
αθόδεπζε θαη κεξηθέο ώξεο κεηά (ε ώξα ηεο θέλσζεο πεξηγξάθεηαη ζαλ γπαιί πνπ
θόβεη ην δέξκα) θαζώο επίζεο θαη ε εκθάληζε θξέζθνπ θόθθηλνπ αίκαηνο ζην ραξηί
ηεο ηνπαιέηαο κεηά ηελ θέλσζε.
Η αληηκεηώπηζε ηεο ξαγάδαο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα πεξηνξηζηεί ζηελ
αληηκεηώπηζε ζπλνδώλ πξνβιεκάησλ όπσο δπζθνηιηόηεηαο ή δηαξξνηώλ. Δπεηδή ε
κε επνύισζε ηεο ξαγάδαο νθείιεηαη ζπρλά ζηελ ζύζπαζε ησλ πξσθηηθώλ
ζθηγθηήξσλ, ε ζεξαπεία ηεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ραιάξσζε απηώλ. Απηό γίλεηαη
θαξκαθεπηηθά είηε κε εηδηθά ζθεπάζκαηα ηνπηθήο ρξήζεο, είηε κε έγρπζε
κπνραιαξσηηθνύ (Botox) ζηελ πεξηνρή ηνπ πξσθηνύ. Μόλν ζε πεξίπησζε εκκνλήο
ηεο ξαγάδαο επηιέγνπκε πην πεξίπινθεο ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο.
Συρίγγιο πρωκτού
Τν ζπξίγγην είλαη έλα κηθξό θαλάιη ην νπνίν ζπλδέεη ην εζσηεξηθό ηνπ πξσθηνύ κε ην
δέξκα εμσηεξηθά απηνύ. Τα ζπξίγγηα είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απνηέιεζκα
θιεγκνλήο ησλ πξσθηηθώλ αδέλσλ. Τν ζπξίγγην ζπλήζσο πξνθαιεί θλεζκό ζηελ
πεξηνρή ηνπ πξσθηνύ θαη κπνξεί λα παξαηεξήζνπκε κηθξή πνζόηεηα πγξνύ ή θαη
πύνλ ζην εζώξνπρν.
Τα ζπξίγγηα δελ πξνθαινύλ πόλν. Μπνξεί όκσο από ην ζπξίγγην λα δεκηνπξγεζεί
απόζηεκα, ην νπνίν απνηειεί κία νμεία θιεγκνλή ησλ αδέλσλ ηνπ πξσθηνύ. Σε
πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί απόζηεκα, ηόηε παξαηεξείηαη έληνλνο πόλνο,

εξπζξόηεηα θαη ππξεηόο. Η αληηκεηώπηζε ηνπ απνζηήκαηνο είλαη ρεηξνπξγηθή. Πξέπεη
λα δηαλνηρζεί κε κία κηθξή δεξκαηηθή ηνκή θαη λα παξνρεηεπηεί ην πύνλ. Δίλαη κία
δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζπλήζσο ζην ρεηξνπξγείν ππό κέζε (ε δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο
αλαηζζεζίαο είλαη ηδηαίηεξα επίπνλε γηα ηνλ αζζελή θαη ζηελ κνληέξλα ρεηξνπξγηθή
ηείλνπκε λα ην απνθεύγνπκε).
Πνιιέο αθόκα ιηγόηεξν ζπρλέο παζήζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξσθηηθά
ζπκπηώκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό θάπνηνο εηδηθόο λα εθηηκήζεη ηελ πεξηνρή θαη, ζε
ζπλδπαζκό κε θαηάιιειεο απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο, λα βξεζεί ε ζσζηή δηάγλσζε
ώζηε λα αθνινπζήζεη ζεξαπεία. Βαζηθό λα ζπκόκαζηε όηη ε εκθάληζε αίκαηνο ζηηο
θελώζεηο είλαη έλα ζεκαληηθό ζύκπησκα ην νπνίν ζπλήζσο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε.
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