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В
ъзпалителните заболявания 

на половия член представля-

ват често срещан проблем в 

урологичната практика[1]. Те включ-

ват възпалението на главичката 

на половия член (баланит), възпа-

лението на препуциума (постит) 

и възпалението, засягащо и двете 

гореспоменати части на пениса 

(балонопостит)[2]. В голяма част от 

случаите те се причиняват от на-

лична гъбична инфекция. Най-чести-

ят � причинител е Candida albicans[3]. 

Добре известен факт е, че генитал-

ните гъбични инфекции обикновено 

се развиват при имунокомпроме-

тирани пациенти (ХИВ-позитивни, 

диабетици, онкоболни)[4]. При тези 

пациенти трудно се осъществява 

защитният механизъм на цитоки-

нов отговор срещу специфичния 

токсин, отделен от Candida albicans 

кандидализин, водещ до епителиал-

но увреждане[5]. Възпалителните за-

болявания на пениса са характерни 

за всяка една възраст. Те се срещат 

особено често при деца с първична 

фимоза, а също така могат да са 

причина за възникване на т.нар. вто-

рична фимоза при възрастни[6].

Баланит
Баланитът представлява ограниче-

но възпаление на гланс пенис (Фиг. 

1). Клиничната му изява е свързана с 

парене, сърбеж, подуване, поява ери-

тематозни петна, плаки, були или 

пустули. При имунокомпрометирани 

пациенти изявата може да е изклю-

чително тежка и да води до сериозно 

разязвяване на главичката на половия 

член. Най-честите причини за възник-

ването му са: лоша хигиена, прием на 

медикаменти (антибиотици), алер-

гени (латекс, лубриканти), амоняк 

(отделящ се в урината при налична 

бактериална инфекция), често изми-

ване със сапуни, съдържащи локални 

алергени. Доказани рискови фактори 

за това заболяване са: наличие на 

фимоза или необрязване, захарен ди-

абет, СПИН[7]. Най-честият причини-

тел на баланит е Candida albicans[8]. 

По отношение на бактериалните 

причинители, най-често изследва-

ните изолати са: Streptococcus spp., 

Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella 

spp., Staphylococcus epidermides, Ente

rococcus, Proteus spp., Morganella spp., 

Escherichia coli, Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella 

vaginalis[1]. Лечението на баланита се 

осъществява чрез топикални анти-

микотици, антибиотици и кортико-

стероиди. Превенцията на рециди-

вите е свързана с висока хигиена и 

обрязване.

Баланопостит
Това заболяване се наблюдава само 

при необрязани пациенти (Фиг. 2). 

Честотата му е по-ниска от тази 

на баланита[9]. Клинично целият по-

лов член се представя зачервен, 

оточен, болезнен, с лоша миризма и 

поява на гноен секрет[10]. В детска-
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та възраст основна причина за бала-

нопостит са замърсените пелени и 

първичната фимоза[9]. 

При възрастните мъже основни при-

чини са необрязването и захарният 

диабет[10]. Лечението включва сил-

но завишена локална хигиена, анти-

микотични и антибиотични кремо-

ве – гентамицин и други[11].

Lichen sclerosus
Lichen sclerosus e познат още в ли-

тературата и като Balanitis xerotica 

obliterans (Фиг. 3). Той представлява 

хронично, прогресивно, склеротично 

възпаление с неясна етиология[12]. 

Клиничната му изява може да е във 

вид на единични или множествени 

папули, макули или плаки. Причините 

може да са: автоимунни, генетич-

ни и хормонални фактори, липса на 

обрязване. Усложненията, до които 

може да доведе нелекуваното забо-

ляване, са стеноза на външния от-

вор на уретрата и/или уретрална 

стриктура. Научно доказано е, че 

balanitis xerotica obliterans предста-

влява преканцероза. Лечението при 

деца и възрастни е циркумцизия, 

като в редки случаи се прилагат 

топикални антимикотични, антиби-

отични и стероидни кремове в от-

делни препарати или комбинирани 

медикаменти. 

Баланит на Zoon
Баланитът на Zoon или наричан още 

„плазмоклетъчен баланит“ е заболя-

ване, характерно за възрастни и не-

обрязани мъже (Фиг. 4). Обективно 

се наблюдава добре очертана, лъс-

кава, влажна, еритематозна плака 

по главичката на члена (описвана в 

някои източници с вид на „кайенски 

пипер“). Хистологично се открива 

наличието на плазмоклетъчен ин-

филтрат в дермата. Обикновено 

протича безсимптомно, но в някои 

случаи може да има дразнене, болка 

или секрет. Вторичните бактериал-

ни инфекции са често откривани за-

едно с този вид баланит. Консерва-

тивната терапия включва хигиенни 

съвети, локални кортикостероиди, 

антимикотици и антибиотици – 

поотделно или в комбинирани пре-

парати. Дефинитивното лечение е 

циркумцизията, като в съвремието 

също се използва и лазерна терапия 

с въглероден диоксид[1].

Lichen planus
Lichen planus представлява изолирано 

или генерализирано възпаление на по-

ловия член, засягащо всички възрасто-

ви групи (Фиг. 5). Най-честата му 

клинична изява е сърбящ, папулозен об-

рив. Морфологично е представен във 

вид на лилави папули, които имат пло-

сък връх, покрит с бели ивици (стрии 

на Уикъм). Диагнозата се поставя 

клинично или чрез биопсия, при силно 

неясни случаи. В повечето случаи за-

боляването отшумява без приложено 

лечение, но при някои пациенти с из-

разена симптоматика е уместно ло-

калното приложение на кортикосте-

роиди – бетаметазон и други[2].

Псориазис
Псориазисът представлява хронич-

но папулосквамозно възпалително 

кожно заболяване, проявяващо се 

със сърбящи розови плаки, покрити 

със сребристо-бели люспи (Фиг. 6). 

Обикновено засяга окосмените зони 

на тялото, както и екстензорни-

те повърхности (колена и лакти). 
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Лезиите могат да бъдат гутатни 

(с форма на дъждовна капка), цирци-

нирани (пръстени) или географски. 

Гениталният псориазис може да се 

прояви като сърбеж и болезненост 

на слабините и главичката, както и 

червен обрив на пениса и препуциу-

ма. Лечението включва локални оме-

котители, заместители на сапун и 

кратки нискодозови курсове с локал-

ни стероидни кремове – бетамета-

зон и други[2].

Синдром на Райтер
Типичната триада от симптоми е 

уретрит, конюнктивит и сероне-

гативен артрит (Фиг. 7). Има тен-

денция да се проявява при по-млади 

мъже. Може да бъде причинен от по-

лово-предавани инфекции (Chlamydia 

trachomatis) и има връзка с ХИВ. Мо-

гат да се появят лезии на пениса, 

устната кухина и кожата, които мо-

гат да бъдат объркани с псориазис. 

Гениталните прояви включват цир-

циниран баланит (пръстеновидни 

ерозивни лезии на главичката на пе-

ниса) при необрязани мъже. Такива 

пациенти е уместно да бъдат под-

ложени на скрининг за полово-пре-

давани инфекции. Състоянието се 

самоограничава и обикновено отзву-

чава спонтанно[1].

Синдром на Бехчет
Рядко заболяване с неизвестна при-

чина, характеризиращо се с болезне-

ни генитални (скротум, препуциум, 

главичка) и орални (афтозна) язви, 

полиартрит, увеит и неврологични 

синдроми. Лечението на генитални 

лезии е с локални кортикостероиди[1].

Възпалителните заболявания на по-

ловия член са често срещани и не 

само водят до чести медицински 

консултации, но ако не се лекуват, 

последствията могат да включват 

придобита фимоза и Lichen sclerosus, 

лечението на които често може да 

бъде предизвикателство. Докато 

локалната консервативна терапия 

може да се използва за лечение на 

всяко едно от тях, обикновено при-

дружени от съвети за хигиена, окон-

чателното лечение е обрязването. 

На базата на литературните данни, 

обрязването при мъжете, особено 

в началото на живота, значително 

намалява риска от възпалителни за-

болявания на пениса. n
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