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Ένας από τους λόγους που συνεχίζεται ο 
πόνος είναι ο κοντός (βραχύς) γλωσσικός 

χαλινός (γλωσσοδέτης) ή αγκυλογλωσία,  ή 
και ο χειλικός χαλινός (μεμβράνη που κρατά το 
άνω χείλος προσκολλημένο στα ούλα της άνω 
γνάθου). Η αγκυλογλωσία1 ή γλωσσοδέτης εί-
ναι τα υπολείμματα μιας μεμβράνης που υπήρχε 
στην εμβρυική ζωή και συνδέει την γλώσσα με 
το κάτω μέρος του στόματος, η οποία εμποδίζει 
τη φυσιολογική κίνηση της γλώσσας. Η διατή-
ρηση αυτής της μεμβράνης και μετά τη γέννηση 
έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις για τη διατρο-
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1Ο Διεθνής Σύνδεσμος Θηλασμού LLLΙ ήταν από τους πρώτους Οργανισμούς που αναφέρθηκαν στον βραχύ 
χαλινό και τις αρνητικές επιπτώσεις του στη γαλουχία (σημείωμα της σύνταξης).
2Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Συνδέσμου Επαγγελματιών για την Αγκυλογλωσσία (International 
Affiliation of Tongue Tie Professionals, IATP).

φή και την ανάπτυξη του μωρού2. 
Σύμφωνα με την σημασία του όρου η ονομασία 
«γλωσσοδέτης» μας παραπέμπει στην δυσκολία 
της γλώσσας να κινηθεί ελεύθερα. 

Στην πιο πάνω εικόνα φαίνεται το πώς επηρεά-
ζει την θηλαστική κίνηση ο γλωσσοδέτης, κα-
θώς διακρίνουμε ότι τα ούλα χτυπούν επάνω 
στην θηλή της μητέρας με αποτέλεσμα να είναι 
επώδυνος ο θηλασμός. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να υπάρχει μικρότερη αρνητική πίεση κατά 
την θηλαστική κίνηση καθώς και χαμηλή περι-
σταλτικότητα της γλώσσας και έτσι τα μωρά να 
κουράζονται και να μην τρέφονται επαρκώς.

Το θέμα του χαλινού και της αντιμετώπισης του 
εξετάστηκε εκτενώς στο εργαστήριο για τον μη-
τρικό θηλασμό με ομιλήτρια την Cathy Watson 
Genna, Σύμβουλο του Διεθνούς Συνδέσμου 
Θηλασμού LLLI και Πιστοποιημένη Σύμβουλο 
Γαλουχίας (IBCLC) που πραγματοποιήθηκε στο 
νοσοκομείο Αττικόν πέρσι τον Απρίλιο. Εκεί 
τονίστηκαν τα προβλήματα και οι επιπλοκές που 
μπορεί να δημιουργήσει ο βραχύς γλωσσικός 
και χειλικός χαλινός στο μωρό αλλά και κατ’ 
επέκταση σε όλη την οικογένεια, όπως:

•  δυσκολία στην κατάποση και στις θηλαστικές 
κινήσεις

•  λάθος πιάσιμο του στήθους παρά όλες τις 
προσπάθειες

•  αδυναμία πρόσληψης βάρους λόγω δυσκολί-
ας στο θηλασμό (που συνήθως καταλήγει σε 

σίτιση με βιομηχανοποιημένο γάλα και πρόω-
ρη διακοπή του θηλασμού!)

•  μαραθώνιοι θηλασμοί ή πολύ μικρής διάρκει-
ας

• ορθοδοντικά προβλήματα
• προβλήματα ανάπτυξης του λόγου
•  προβλήματα που σχετίζονται με την αναπνοή 

(κατά τη βρεφική ηλικία αλλά και αργότερα)
•  προβλήματα που σχετίζονται με την Γαστροοι-

σοφαγική παλινδρόμηση
• κολικοί, αέρια
•  χαμηλή η οριακά χαμηλή παραγωγή γάλακτος 

της θηλάζουσας μητέρας
•  συχνές μαστίτιδες και φραγμένοι πόροι ή και 

αποστήματα
 Υπάρχουν διάφοροι τύποι χαλινού: πρόσθιος, 
οπίσθιος αλλά και διαβαθμίσεις τους

Φυσιολογική 
θέση της γλώσσας

Βραχύς γλωσσικός χαλινός

Ο μητρικός θηλασμός 
είναι μια ευχάριστη 

φυσική διαδικασία που 
δεν θα πρέπει να είναι 

επώδυνη. Ωστόσο κάποιες 
φορές παρατηρείται ότι 
υπάρχει επίμονος και/ή 
παρατεταμένος πόνος 

καθώς και τραυματισμός 
κατά την διάρκεια του 

θηλασμού.

Γλώσσα σε σχήμα καρδιάς, όπου είναι 
εμφανής η καθήλωση
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Πώς αντιμετωπίζεται 
ο γλωσσοδέτης; 

Στην Ελλάδα πριν από την δεκαετία του ’50 
συνήθως θεράπευαν το γλωσσοδέτη τις πρώ-
τες ημέρες μετά τον τοκετό. Ίσως κάποιοι έχε-
τε ακούσει από τις γιαγιάδες σας την έκφραση 
«κόψαμε την χρυσή» («χρυσή» ονόμαζαν τον 
ίκτερο, όπου το δέρμα του μωρό κιτρίνιζε). 
Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι καθώς ελευθέρωναν 
την γλώσσα με μια μικρή τομή του γλωσσικού 
χαλινού, το μωρό σιτίζονταν καλύτερα και οι 
τιμές της χολερυθρίνης έπεφταν άμεσα!3

Στην χώρα μας παιδοχειρουργοί με εμπειρία 
στη διατομή χαλινού μπορούν να παρέμβουν 
διατέμνοντας αναίμακτα με ένα κατάλληλο χει-
ρουργικό εργαλείο ή με laser. Η διαδικασία δι-
αρκεί λίγα λεπτά και φυσικά το μωρό θηλάζει 
άμεσα.

Σύμφωνα με τις έρευνες και τις μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν με υπερήχους (σύμφωνα 
με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, την 
Ιατρική Ακαδημία Θηλασμού και άλλες έγκυρες 
πηγές), τα αποτελέσματα μετά τη διατομή ήταν 
εντυπωσιακά. Ο πόνος στις θηλές σταμάτησε, 
τα μωρά θήλαζαν πιο αποτελεσματικά και σε 
λιγότερη ώρα και η ροή του γάλακτος των μη-
τέρων ήταν πολύ καλή, με αποτέλεσμα να καλύ-
πτονται οι ανάγκες των βρεφών καθ’ όλη την 

διάρκεια του θηλασμού. 
Στο εργαστήριο για το χαλινό, η Σύμβουλος 
Θηλασμού Cathy Watson Genna εστίασε στην 
κινητικότητα της γλώσσας πριν και μετά τη δι-
ατομή και με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος 
επαγγελματίας να αναγνωρίσει τον τύπο του 
χαλινού. Επίσης διευκρινίστηκε η σημασία αξι-
ολόγησης του χειλικού χαλινού, ο οποίος επη-
ρεάζει εξίσου το θηλασμό αλλά και την αρχιτε-
κτονική των δοντιών αργότερα! 
Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι η ανασκόπηση 
της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει αδι-
αμφισβήτητα πως όταν ο γλωσσικός και χειλι-
κός χαλινός διαγνωσθούν και αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες, περισ-
σότερα μωρά θα βοηθηθούν να θηλάσουν πιο 
αποτελεσματικά,και έτσι περισσότερες μητέρες 
και μωρά θα απολαμβάνουν αυτήν την πολύτιμη 
σχέση!
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3Η χολερυθρίνη αποβάλλεται κατά 98% από τις κενώσεις και το μητρικό γάλα, λόγω των ελαφρά καθαρτικών 
στοιχείων του, βοηθάει πολύ σε αυτό.

Οπίσθιος γλωσσικός χαλινός, 
παρατηρήστε το σχήμα της γλώσσας

Πολύ βραχύς χαλινός

Χειλικός χαλινός

Χειρουργικό εργαλείο διατομής χαλινού
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