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Въведение
Баланопоститът се дефинира като 

възпаление на главичката на половия 

член и кожната гънка (препуциума) 

при необрязани мъже. Баланитът 

се отнася само до възпаление на 

главичката на пениса, докато пос-

титът е възпаление само на препу-

циума. Баланопоститът по правило 

се среща само при необрязани мъже. 

Тези термини понякога се използват 

неподходящо като взаимозаменяеми 

както в клиничната практика, така 

и в литературата[1].

Епидемиология
Баланопоститът засяга мъже от 

всички възрасти и етноси по целия 

свят. В Япония при около 1% от над 

600 необрязани момчета се е диаг-

ностицирал баланопостит вслед-

ствие на рутинни медицински пре-

гледи[2]. Най-много от случаите се 

наблюдават при малки деца. Други 

проучвания потвърждават, че ба-

ланопоститът се среща често при 

деца на възраст между две и пет 

години[3,4]. Изследвания от Китай и 

Япония на необрязани момчета в 

училищна възраст, спазващи правил-

на хигиена, откриват разпростране-

ние при по-малко от 1 на 1000 паци-

енти[5,6].

Друг доклад идентифицира балано-

постит при 11% необрязани пациен-

ти, препратени от личния си лекар 

за урологичен преглед или лечение[7]. 

Инфекциозният баланопостит се 

наблюдава сравнително често сред 

пациентите, насочени към специали-

зирани клиники за лечение на заболя-

вания на пикочно-половата система. 

В допълнение, макар и рядко допри-

насяща причина е травма от мани-

пулация върху препуциума[7-9]. 

Редица проучвания са насочени към 

разпространението на баланит в 

педиатричната популация[1,3,10]. Ре-

зултатите са противоречиви по от-

ношение на това дали необрязани-

те или обрязаните момчета имат 

по-голяма честота на възпаление 

на пениса през живота си. Въпреки 

това изглежда, че обрязаните бебе-

та са изложени на по-голям риск от 

възпаление на главичката на пениса, 

особено във връзка с дерматит от 

памперси[1]. 

Анатомия
При необрязания мъж препуциумът 

нормално покрива главичката на пе-

ниса още при самото раждане. Функ-

цията на препуциума е физическа и 

имунологична защита на главичката 

и външния уретрален отвор. 

Няколко проучвания за развитие-

то на препуциума установяват, че 

приблизително половината от нео-

брязаните момчета имат напълно 

прибиращ се препуциум на възраст 

до 10 години. До 17-годишна възраст 

в 95 до 99% от мъжете препуциумът 

се отдръпва напълно. Защитната 

полза от препуциума се губи след 

обрязване и предразполага детето 

към повишен риск от инфекция[11]. 

Тази опасност от локална инфекция 

може да бъде отстранена напълно с 

лесна за осъществяване хигиена.

Причини
Причините за остър баланит и ба-

ланопостит могат да бъдат класи-

фицирани като инфекциозни, ирита-

тивни и травматични.

Инфекциозни 
фактори
При необрязания мъж, областта 

между главичката и вътрешния лист 

на препуциума е влажна. Физиологич-

ните секрети от меатуса, проста-

тата и пикочния мехур се събират в 

препуциалното пространство. Тези 

секрети осигуряват защитна бари-

ера за уретралния меатус и главич-

ката на пениса[12]. Тази естествена 
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бариера може да бъде нарушена от 

голямо количество смегма, изсуша-

ване от прекомерно почистване 

или травма. Компрометираната 

защита може да доведе до вторич-

на инфекция. В тази ситуация при-

чинителят може да възникне от 

свръхрастеж на организми, които 

обикновено се намират в област та 

на слабините или от патогени, въве-

дени чрез сексуален контакт[7].

Сексуалната активност, съпът-

стващите хронични заболявания и 

имунодефицитът повишават риска 

от инфекциозен баланопостит[12-14]. 

Обратно, обрязаните деца са 

най-склонни към инфекция преди да 

се обучат на рутинните хигиенни 

навици, когато меатусът и главич-

ката на пениса са директно изложе-

ни на кандидозна инфекция. По-къс-

но в живота на човека липсата на 

препуциум изглежда има защитен 

ефект срещу инфекция[1].

Иритативни 
фактори
Иритативният баланопостит чес-

то е резултат от лоша хигиена с 

натрупване на смегма[16]. Смегма е 

колекцията от десквамирани плоски 

епителни клетки, бета-холестанол 

и дълговерижни мастни киселини[4]. 

Когато натрупването на смегма 

причинява дразнене и подуване на 

главичката и вътрешната част на 

препуциума, този тип иритативен 

баланопостит се нарича неспецифи-

чен баланопостит[18].

Иритативният контактен дерма-

тит често е резултат от преко-

мерно почистване на препуциума и/

или пениса със сапун и може да дове-

де до повтарящ се или персистиращ 

баланит или баланопостит[8]. Лубри-

кантите също могат до доведат до 

подобен проблем.

Травматични 
фактори
Придърпването на препуциума със 

сила (получава се доста често при 

забелване) може да причини сериозен 

дискомфорт на детето. Избягване-

то на почистване след манипулация-

та, поради болка или друга причина, 

създава условия за развитие на бала-

нопостит. В допълнение, травмата 

може да стане огнище за инфекцио-

зен баланопостит. Този механизъм 

е широко разпространен при малки 

деца, чиито родители щадят децата 

си след тази процедура[19,20].

Лекарствен обрив
Лекарствени обриви на главичката 

и/или препуциума може да бъдат 

предизвикани от различни лекар-

ства, най-често антибактериални 

сулфонамиди, тетрациклини, несте-

роидни противовъзпалителни сред-

ства, ацетаминофен, фенолфталеин, 

барбитурати и други[21,22]. Тези обри-

ви обикновено се появяват при пов-

торно въвеждане на медикамента 

и отзвучават след като бъде спрян. 

Клинична 
характеристика
Най-честите симптоми при паци-

енти с баланит и баланопостит 

включват болка, генитален сърбеж и 

дразнене, обрив в слабините и дизу-

рия[7,24]. При кърмачетата и малките 

деца възпалението на пениса може 

да бъде причина за прекомерен плач 

и невъзможност за уриниране.

Най-честите предразполагащи 

фак то ри са:

 • Хигиена – лошата хигиена на гени-

талиите е свързана с неспецифи-

чен баланопостит[18].

 • Употреба на дразнещи агенти – 

прекалено агресивното почиства-

не със сапун и вода може да до-

веде до иритативен контактен 

баланит или баланопостит, особе-

но при пациенти с атопичен дер-

матит[8]. Сексуално активните 

юноши могат да развият баланит 

или баланопостит, причинени от 

контактна алергия към латексови 

презервативи или лубриканти.

 • Употреба на лекарства – пациен-

тите с доскорошна употреба на 

антибиотици са изложени на по-го-

лям риск от кандидозен баланит 

или баланопостит[25]. 

 • Скорошна или настояща стрепто-

кокова инфекция е важна причина 

за баланопостит при подраства-

щи в училищна възраст.

 • Минали заболявания – деца или 

юноши с анамнеза за диабет, ХИВ, 

злокачествено заболяване или 

всякакви други имуносупресивни 

състояния са изложени на по-висок 

риск от инфекции, включително 

баланит или баланопостит[13,14].

 • Пациенти с анамнеза за артрит, 

могат да имат баланит като ком-

понент на реактивния артрит. 

Предишна анамнеза за баланопос-

тит увеличава риска от възпали-

телна фимоза и необходимостта 

от насочване към уролог.

 • Фамилна анамнеза – eкземата и 

псориазисът могат да предраз-

положат към баланит или балано-

постит и представляват кожни 

състояния, които могат да причи-

нят други генитални лезии. 
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При физикален преглед най-чести-

те генитални находки включват[7]:

Баланопостит

 • Препуциален оток, чувствител-

ност и еритема.

 • Ексудат.

 • Неприятна миризма.

 • Белези между главичката и препу-

циума.

 • Лимфаденопатия или лимфаденит.

 • При пациенти с хронично заболява-

не – стеноза на меатуса и фимоза.

Баланит

 • Подуване, чувствителност и ери-

тема на главичката на пениса, ме-

атуса и/или корпуса на пениса.

 • Лимфаденопатия или лимфаденит.

 • От съществено значение е и 

външният вид на гениталиите, 

който може да посочи причините-

ля при някои видове инфекциозен 

баланопостит:

 • Стрептококовият баланопостит 

се характеризира с огненочерве-

на повърхност и влажен, блестящ 

трансудат или ексудат под пре-

пуциума във връзка със същест-

вуваща или скорошна стрепто-

кокова инфекция от група А на 

друго място. Макар и много рядко 

стрептококовият баланопостит 

може да придружава перианална 

стрептококова болест и гута-

тен псориа зис[12,26]. 

 • Анаеробният баланопостит се 

проявява с повърхностни ерозии, 

субпрепуциален секрет с непри-

ятна миризма, препуциален оток и 

ингвинален аденит[7,17].

 • Кандидозният баланопостит е 

свързан с генерализирана ерите-

ма, ерозирани папули и белезника-

во течение. Общият преглед на 

кожата може да разкрие сателит-

ни лезии и други характеристики 

на кандидозна инфекция. Понякога 

може да има везикуларни лезии[7]. 

Кърмачетата с кандидозен бала-

нит се представят с еритема-

тозни петна със сателитни па-

пули и пустули по главичката или 

корпуса на пениса. 

 • Макар и да не е особено харак-

терна, tinea versicolor може също 

да обхване пениса или препуциума 

при по-големи деца и юноши и да се 

появи като петна и тънки плаки, 

които могат да бъдат хипопиг-

ментирани, хиперпигментирани 

или леко еритематозни. При хора 

със светла кожа хиперпигменти-

раният tinea versicolor често е 

светлокафяв[15]. 

 • Некротизиращият баланопостит, 

придружен от генитални язви, 

предполага инфекция с вируса на 

херпес симплекс. 

Лечение
При лечението се цел� освобожда-

ване на главичката на половия член 

от препуциума и отстраняване на 

секретите чрез промивки с леки де-

зинфекционни разтвори. При тежка, 

неподдаваща се на дилатация фимо-

за, се извършва оперативна интер-

венция, целяща откриване на главич-

ката на половия член.

Локалните бани с дезинфекционни 

средства показват отлични ре-

зултати и водят до овладяване на 

процеса. Промивката задължително 

се прави при оголена главичка като 

след това задължително се връща 

препуциума за профилактика на па-

рафимоза.

След банята локално могат да се 

приложат антибактериални, анти-

микотични или кортикостероидни 

унгвенти в зависимост от предва-

рително идентифицираните чрез 

посявка на секрета причинители.

Заключение
Баланитът и баланопоститът са 

често срещани заболявания при не-

обрязани деца и подрастващи. Ос-

новните причини са липсата на из-

градени хигиенни навици, инфекции 

и ползването на дразнещи агенти 

като сапуни и душ гелове. Превенци-

ята започва в ранна детска възраст, 

като най-голямо участие в нея тряб-

ва да заемат родителите. Лечение-

то при леките и неусложнени случаи 

е консервативно, а при по-тежките, 

особено при наличие на срастване 

на препуциума и образуване на скле-

ротичен пръстен е необходимо опе-

ративно лечение. n
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