ΣΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΙ
Οη ηύινη απνηεινύλ επίθηεηε θσλνεηδή πάρπλζε ηεο θεξάηηλεο ζηηβάδαο
επηδεξκίδαο.
Οη θάινη απνηεινύλ επίθηεηε επηθαλεηαθή πάρπλζε ηεο θεξάηηλεο ζηνηβάδαο
επηδεξκίδαο.
Ακθόηεξνη νθείινληαη ζε ρξόληα ηξηβή θαη πίεζε. Είλαη πεξηγεγξακκέλνη
εληνπίδνληαη ηδηαηηέξσο ζηηο παιάκεο, ζηα πέικαηα θαη ζηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ
ησλ πνδηώλ.
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ΚΛΗΡΟΙ ΣΤΛΟΙ.
Εληνπίδνληαη ζηε ξαρηαία θαη έμσ επηθάλεηα ηνπ 5νπ δαθηύινπ ηνπ πνδηνύ ή ζηα
πέικαηα. Απνηεινύληαη από θεληξηθή ππεξθεξαησηηθή κάδα, ε νπνία εηζρσξεί ζην
ρόξην θαη από πεξηθεξηθή πάρπλζε ηεο θεξάηηλεο ζηηβάδαο ε νπνία απνιεπίδεηαη. Σν
δέξκα είλαη ιείν θαη πνιιέο θνξέο επέξρεηαη θιεγκνλή. Η πίεζε ε νπνία αζθείηαη
πξνθαιεί άιγε.
ΜΑΛΘΑΚΟΙ ΣΤΛΟΙ.
Απηνί εληνπίδνληαη ζηα κεζνδαθηύιηα δηαζηήκαηα ηνπ πνδηνύ. Ιδηαίηεξα ζην δηάζηεκα
κεηαμύ 4νπ θαη 5νπ δαθηύινπ. Οθείινληαη ζε ρξόληα πίεζε ηνπ ππνθείκελνπ ηζηνύ ηεο 1εο
δαθηπιηθήο θάιαγγαο. Σν δέξκα έρεη ρξώκα ιεπθό θαη παξνπζηάδεη απνιέπηζε ή
ξαγάδεο. Μπνξεί λα κνιπλζνύλ δεπηεξνγελώο από θόθθνπο ή κύθεηεο.
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΚΑΛΟΙ.
Απηνί εκθαλίδνληαη ζηα πέικαηα θαη εληνπίδνληαη θαηά πξνηίκεζε ζην ύςνο ηεο
θεθαιήο ησλ κεηαηαξζίσλ νζηώλ. Ο ζρεκαηηζκόο ηνπο νθείιεηαη ζε κνξθνινγηθέο
αλσκαιίεο ηνπ πνδηνύ, από πιεκκειή ζηάζε θαη θαθόηερλα ή ζθιεξά ππνδήκαηα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΙ ΚΑΛΟΙ.
Απηνί απνηεινύλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ,
(ζεξβηηόξνη).
ΚΑΛΟΙ ΑΠΟ TICS.
Είλαη ζπρλνί ζηα παηδηά, ηα νπνία έρνπλ ηελ θαθή ζπλήζεηα λα δαγθώλνπλ ηα άθξα ησλ
δαθηύισλ ηνπο. Παξαηεξνύληαη επίζεο ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ηεο νλπρνθόξνπ
θάιαγγαο ηνπ αληίρεηξα, ελδερνκέλσο από ηξαπκαηηζκό.
ΚΑΛΟ ΚΛΗΡΟ.
Ο θάινο απηόο έρεη επηθάλεηα θεξάηηλε, ζθιεξή ζε ζρήκα θσλνεηδέο. Σν ρξώκα ηνπ
είλαη άζπξν θαη δελ έρεη ξίδα. Μεηά ηελ αθαίξεζή ηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί
εξέζηζκα. Εκθαλίδεηαη ζε όια ηα δάθηπια ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ θαζώο επίζεο
ζηηο παιάκεο θαη ζηα πέικαηα. Όηαλ εκθαληζηεί κέζα ζην λύρη, ην ρξώκα γίλεηαη
ζθνύξν θαθέ ή δεκηνπξγνύληαη γξακκώζεηο. Είλαη επίθηεηνο.
ΚΑΛΟ ΜΑΛΑΚΟ.
Απηόο εκθαλίδεηαη ζηηο κεζνδαθηύιηεο πηπρέο. Είλαη επίπεδνο θαη θαιύπηεη θαη ηηο δύν
πιεπξέο ησλ δαθηύισλ. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ην ζηξνγγπιό ζρήκα ηνπ ζε
δηαθνξεηηθά ζηξώκαηα δέξκαηνο. Είλαη επίθηεηνο θαη ε δηάγλσζή ηνπ είλαη δύζθνιε
γηαηί πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν ζθιεξόο.

ΚΑΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ.
Απηόο απνηειείηαη από πνιιαπιά κηθξά νγθίδηα. Η επηθάλεηά ηνπ είλαη ζθιεξή κε
γξακκώζεηο. Δελ έρεη ζρέζε κε ην ζπλεζηζκέλν θάιν. Πξνέξρεηαη από κεγάιε θαη
ζπλερή πίεζε. Εκθαλίδεηαη ζην πέικα θαη εμαξηάηαη από ην κεηαβνιηζκό ηνπ
νξγαληζκνύ. Είλαη αλώδπλνο.
ΚΑΛΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ.
Είλαη επίθηεηνο θαη πξνέξρεηαη από ηξηρνεηδή ηνηρώκαηα. Εκθαλίδεηαη κε
ππεξθεξάησζε θόθθηλνπ ρξώκαηνο ή γξακκώζεηο θόθθηλεο ιεπηέο. Δελ καηώλεη δηόηη
δελ ππάξρεη ππεξηξνθία ησλ αγγείσλ. Εάλ πηέζνπκε πιαγίσο πξνθαιεί πόλν.
Εκθαλίδεηαη ζε άηνκα θηλεηηθά. Σν ζηξεο είλαη ζνβαξόο παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγία
αγγεηαθνύ θάινπ θάησ από ην λύρη.
ΚΑΛΟ ΑΓΓΕΙΟΝΕΤΡΩΔΗ.
Απνηειείηαη από θεξάηηλε ζηηβάδα ηνπ νπνίνπ ηα αγγεία δελ έρνπλ επαθή κε ην ρόξην.
Η επηθάλεηα είλαη ζθιεξή κε ρξώκα θόθθηλν-θαθέ. Από ην ρξώκα επίζεο
θαηαιαβαίλνπκε ην βάζνο ηνπ θάινπ. Π.ρ. εάλ είλαη άζπξνο δελ έρεη βάζνο, εάλ είλαη
θόθθηλνο-θαθέ έρεη αξθεηό βάζνο. Εκθαλίδεηαη ζηα δάθηπια θαη δελ καηώλεη.
ΚΑΛΟ ΝΕΤΡΟΪΝΟΜΑΣΩΔΗ.
Είλαη επίθηεηνο. Πξνέξρεηαη από ηηο ίλεο θαη ηα λεύξα. Η επηθάλεηά ηνπ θαιύπηεηαη κε
κεγάιε ζηξώζε ππεξθεξάησζεο. Σα αγγεία κε ηηο ίλεο ηεο επηδεξκίδαο ελώλνληαη θαη
δεκηνπξγνύλ έλα θπθιηθό ζηξώκα ππεξθεξάησζεο. Εκθαλίδεηαη ζην κεγάιν δάρηπιν, ην
κεηαηάξζην θαη ηελ πιαηππνδία. Σα αγγεία πεξηέρνπλ αίκα, γη’απηό θαηά ηελ αθαίξεζή
ηνπ πξνθαινύλ ειαθξά αηκνξξαγία (καηώλεη).
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ.
Οη θάινη αθαηξνύληαη κε θαπζηηθά θαη θεξαηνιπηηθά, όπσο ζαιηηζηιηθό νμύ. Δελ
επηηξέπεηαη ν πειάηεο λα θάλεη ρξήζε θαη’ηδίαλ. Δηαηξέρεη θίλδπλν θιεγκνλήο, όρη κόλν
ζην πάζρνλ ζεκείν, αιιά θαη ζην πγεηέο δέξκα. Κπξίσο νη δηαβεηηθνί. Η αθαίξεζε ησλ
θάισλ γίλεηαη κόλν από ηνπο Πνδνιόγνπο κε εηδηθά λπζηέξηα ή θξεδάθηα.
Επαγγειία Γαξαηδηώηε-Κπδσλάθε
Ποδολόγος

