
Ενδοσκοπική Χειρουργική 
των Παραρρινίων Κόλπων

και οι ευρύτερες σύγχρονες εφαρμογές της

Endoscopic Intro.indd   1 10/13/09   9:52:25 PM



Αυτό το βιβλίο αφιερώνεται στις συζύγους μας, 
τα παιδιά μας και τους γονείς μας για την 
υποστήριξη, την ενθάρρυνση και την αγάπη τους.
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Πρόλογος

«Οι γνώσεις έρχονται και παρέρχονται, η γνώση όμως μένει 
για πάντα» Alfred Lort Tennyson. 

Το βιβλίο αυτό δεν αντιπροσωπεύει απλώς την προσωπική 
μας εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα απεικονίζει και τα όσα δι-
δάχτηκε ο ένας από τον άλλον, στη διάρκεια της κοινής μας 
συνεργασίας. Έχουμε την ελπίδα ότι το αποτέλεσμα έχει 
πρακτική αξία για τον αναγνώστη, δεδομένου ότι είναι ένα 
απόσταγμα της εμπειρίας μας από την κλινική πράξη. Πι-
στεύουμε, ολοένα και περισσότερο, ότι η επιλογή των ασθε-
νών που θα οδηγήσουμε στο χειρουργείο είναι το κλειδί για 
την επιτυχημένη χειρουργική έκβαση και έτσι προσπαθή-
σαμε να μεταφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο η πεποίθησή 
μας αυτή γίνεται πράξη. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου 
εστιάζεται στο πως θα βελτιωθεί η χειρουργική προσέγγι-
ση, ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στο τι θεωρείται ση-
μαντικό από την πλευρά των ασθενών. Στα τελευταία μέρη 
του βιβλίου, περιλαμβάνονται προχωρημένες τεχνικές και 
εκφράζονται οι σύγχρονες τάσεις της ενδοσκοπικής χει-
ρουργικής των παραρρινίων κόλπων. 

Ευχαριστίες

Στην Dr. Jean Shaw για τις παρατηρήσεις της στο χειρόγρα-
φο. Στον Dr.Bernard Schuknecht, Νευροακτινολόγο στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης για την συμβολή 
του στα σχετικά, με την ακτινολογία, τμήματα του βιβλίου. 
Στον Καθηγητή Peter Groscurth, Διευθυντή του Ινστιτού-
του Ανατομίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, για τη βο-
ήθειά του στην προετοιμασία των ανατομικών παρασκευα-
σμάτων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα τμήματα της Ια-
τρικής απεικόνισης του Πανεπιστημίου του Nottingham και 
του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης για τη βοήθειά τους. 
Τέλος, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους δασκά-
λους, τους συναδέλφους καθώς και τους μαθητές μας, που 
τόσο συντέλεσαν στο να γίνουμε καλύτεροι. 
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vii

Η «Ενδοσκοπική Χειρουργική των Παραρρινίων Κόλπων» 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ει-
δικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας τα τελευταία χρό-
νια, διότι όχι μόνον είναι σύμφωνη με την σύγχρονη τάση 
της Χειρουργικής για επεμβάσεις με ελάχιστη παρέμβα-
ση (minimally invasive surgery), αλλά και άλλαξε τον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργικότητα της ρινός και 
των παραρρίνιων κόλπων.

Όταν επομένως ο εκδότης κ. Ι. Κωσταντάρας ενδιαφέρ-
θηκε να προσθέσει ένα ακόμα βιβλίο με διεθνή αναγνώρι-
ση στην βιβλιοθήκη των Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων, 
η επιλογή σαν θέμα της «Ενδοσκοπικής Χειρουργικής των 
Παραρρινίων Κόλπων» είναι εύκολα κατανοητή. 

Καθώς η διεθνής βιβλιογραφία έχει πληθώρα συγγραμ-
μάτων επί του αντικειμένου, η επιλογή του βραβευμένου 
συγγράμματος των  D.Simmen και N.Jones έγινε λόγω της 
πληρότητας, ευχρηστίας και απλότητας που το χαρακτη-
ρίζουν.

Στη μετάφραση, προσπαθήσαμε να μείνουμε πιστοί στο 
«πνεύμα» των συγγραφέων, οι οποίοι απευθύνονται κυρί-

ως στη διαγνωστική και θεραπευτική πρακτική της καθη-
μερινότητας. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημη ιατρική ονοματολο-
γία στα ελληνικά, τους περισσότερους όρους μεταφράσα-
με σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα ελληνική βιβλιογρα-
φία, ενώ σε όσους δεν μπορέσαμε να βρούμε ικανοποιη-
τική μετάφραση τους αφήσαμε όπως είχαν στο πρωτότυ-
πο κείμενο.

Ευχαριστούμε την εταιρία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ για την 
βοήθεια στην ονοματολογία των εργαλείων.

Είμαστε βέβαιοι ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποδειχθεί 
χρήσιμο.

Κ. Χρηστίδης
Μ.D.,  PhD, Διευθυντής, ΩΡΛ Τμήμα, 

Νοσοκομείο Κοργιαλένειο, Μπενάκειο (Ε.Ε.Σ.)

Δ. Λεφαντζής 
Μ.D.,  PhD, Αν. Διευθυντής, ΩΡΛ Τμήμα, 

Νοσοκομείο Κοργιαλένειο, Μπενάκειο (Ε.Ε.Σ.)

Πρόλογος της Ελληνικής  Έκδοσης
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Η ακριβής διάγνωση είναι το κλειδί της επιτυχίας

Ένας καλός χειρουργός είναι ταυτόχρονα και καλός κλινι-
κός. Τα καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα είναι συνάρτη-
ση της καλής, τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά, 
φαρμακευτικής αγωγής (Εικ.1.1 a, b).  Η χορήγηση της κα-
τάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, πριν από τη χειρουργική 
επέμβαση, την καθιστά λιγότερο τραυματική, ελαττώνει τις 
πιθανότητες επιπλοκών και βοηθά στη διατήρηση του (υγι-
ούς) αναπνευστικού βλεννογόνου. Για να είναι σε θέση ο χει-
ρουργός να χορηγήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, 
είναι απαραίτητο να έχει κατανοήσει τους μηχανισμούς της 
παθολογίας του βλεννογόνου. Πολύ συχνά, η μετεγχειρητική 
φαρμακευτική αγωγή παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρη-
ση του ευνοϊκού αποτελέσματος που θα προέλθει από τη χει-
ρουργική επέμβαση. 

Ο χειρουργός θα πρέπει να έχει καλή αντίληψη της βλεννο-
γονικής παθολογίας. Το ιστορικό και η κλινική εξέταση χρη-
σιμεύουν στην αδρή ταξινόμηση της παρούσης νόσου σε ομά-
δα νοσημάτων, αλλά συχνά δεν επαρκούν για να θέσουν την 
ακριβή διάγνωση. Πολλές φορές είναι απαραίτητο ο ασθε-
νής να υποβληθεί σε επί πλέον εξετάσεις (βλ. Κεφ.3) ή να του 
χορηγηθεί μία δοκιμαστική φαρμακευτική αγωγή για να ξε-
καθαρίσει η υφιστάμενη παθολογία. 

Κάθε μία από τις κλινικές εικόνες που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα 1.1, είναι πιθανόν να σχετίζεται με διαφορετι-
κές παθολογικές εξεργασίες (Εικ.1.2 a- f). Προσπαθείστε να 
καταλήξετε σε μία διάγνωση, η οποία να εμπίπτει σε μία από 
τις ευρείες ομάδες που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση 
των ρινοκολπιτίδων. Αυτές οι ομάδες παραθέτονται στον πί-
νακα 1.2.

■

1  Πρακτικές αρχές

Εικ.1.1  Ρινικοί πολύποδες a Πρίν και b μετά από φαρμακευτική θεραπεία.

a b

Πίνακας 1.1. Πιθανά κλινικά κριτήρια για την διάγνωση των ρινοκολ-
πίτιδων με βάση της διάρκεια της νόσου και τα κλινικά ευρήματα. 

Ιογενείς	 Αλλεργικές:	
Βακτηριακές		 Διαλείπουσες	ή		μόνιμες
Μυκητιασικές		 Μη αλλεργικές: 
	 Ορμονικές	
	 Φαρμακοεξαρτώμενες
	 Αγγειίτις	
	 Κοκκιωματώδεις	
	 Αυτόνομες	
	 Ιδιοπαθείς

Λοιμώδεις  Μη λοιμώδεις  

Πίνακας 1.2 Tαξινόμηση ρινοκολπίτιδων

Ερύθημα	
Οίδημα
Υπερπλαστικός	
βλεννογόνος	
Πολύποδες
Κοκκιωματώδης	
βλεννογόνος
Πυώδεις	εκκρίσεις
Ξηρός	βλεννογόνος

        Διάρκεια νόσου

Κλινικά  Οξεία Υποξεία Χρόνια
Ευρήματα <3 εβδομάδες >3 εβδομάδες >3 μήνες
  <3 μήνες
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� 1   Πρακτικές αρχές

a b

c d

e

f

Εικ.1.2  a Ιδιοπαθής ρινίτις με ερύθημα.  b Υπερπλαστικός βλεν-
νογόνος οφειλόμενος σε αλλεργική ρινίτιδα. c Σοβαρού βαθμού 
υπερτροφία και οίδημα. d Πολύποδες σε μη ατοπικό ασθενή. e 
Κοκκιωματώδης βλεννογόνος. f Ξηρός βλεννογόνος. 

Με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση, καθώς και 
τις σχετικές ειδικές εξετάσεις, ο κλινικός γιατρός μπορεί να 
αποκτήσει μια πρώτη εντύπωση για την υφιστάμενη παθο-

λογία (Πίν. 1.3  Εικ.1.3 a-d, 1.4 a-d). Έτσι θα είναι δυνατόν 
να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τη φαρμακευτική και χει-
ρουργική θεραπεία.
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�Η ακριβής διάγνωση είναι το κλειδί της επιτυχίας

a b

c d

Εικ.1.3 a Φυσιολογικός μέσος ρινικός πόρος.  b Ορώδεις εκκρίσεις σε εκσεσημασμένη αλλεργική ρινίτιδα. c Πυώδεις εκκρίσεις βακτηρια-
κής ρινίτιδας. d Πυώδεις εκκρίσεις επί μυκητιασικής ρινίτιδας.  

Πίνακας 1.3 Παθολογία ρινοκολπιτίδων

Λοιμώδεις	
Ιογενείς	
Βακτηριακές	(συμπεριλαμβανομένης	ΤΒ,	Λέπρας,	Σύφιλης	κλπ)
Μυκητιασικές	

Μη λοιμώδεις
Αλλεργική			 Εποχική	(διαλείπουσα)
	 Μόνιμη	(εμμένουσα)

Ιδιοπαθείς		(χωρίς	ενδείξεις	
συστηματικής	αλλεργίας	
ή	τοπικής	φλεγμονής)
Φαρμακευτική	ρινίτις	 Εκτεταμένη	χρήση	τοπικών	συμπαθητικομιμητικών	ουσιών
Ορμονική		 Αντισυλληπτικά	με	μεγάλη	περιεκτικότητα	οιστρογόνων·	εγκυμοσύνη
Αυτόνομος		 Πρωταρχικό	σύμπτωμα	είναι	οι	ρινόρροια,	η	οποία	συχνά	ελαττώνεται		
	 με	ipratropium	bromide·	μερικά	άλλα	ρινικά	συμπτώματα·	συνήθως		
	 ηλικιωμένοι	ασθενείς.	Είναι	σημαντικό	να	μη	συμπεριλαμβάνεται		
	 στην	ομάδα	της	ιδιοπαθούς	ρινίτιδας.	
Σαρκοείδωση
Αγγειίτις		 Κοκκιωμάτωση	Wegener,	συστηματικός		
	 ερυθηματώδης	λύκος,	overlap	syndrome
Προκαλούμενες	από	φάρμακα	 Β΄	αναστολείς,	αναστολείς	της	ACE
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a

Εικ.1.4 a, b Ενδοσκοπική εικόνα κοκκιωμάτων και εσχαρών σε κοκκιωμάτωση Wegener. c Στεφανιαία τομή CT, όπου φαίνονται βλεννογονι-
κές αλλοιώσεις συμβατές με κοκκιωμάτωση Wegener, συχνά συνυπάρχουν και οστικές διαβρώσεις. d Πτώση της ράχης της ρινός η οποία 
παρατηρείται συχνά στην κοκκιωμάτωση Wegener.

b

c d

1   Πρακτικές αρχές

Επικέντρωση στο κύριο ενόχλημα του ασθενούς 

Ο ασθενής μπορεί να αναφέρει οποιοδήποτε από μια πληθώ-
ρα ρινικών συμπτωμάτων. Ωστόσο υπάρχουν τέσσερα πρω-
ταρχικά συμπτώματα, για τα οποία είναι απαραίτητο να γί-
νουν οι σχετικές ερωτήσεις : 
1.Ρινική απόφραξη
2.Ελάττωση όσφρησης 

■ 3.Παρουσία εκκρίσεων
4.Πόνος στην πίεση 
Είναι σημαντικό να αξιολογηθούν τα συμπτώματα αυτά με τη 
σειρά σοβαρότητος που καθορίζει ο ασθενής. Αυτό δεν βοη-
θά μόνο στη διάγνωση αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει στο χει-
ρουργό να επικεντρωθεί στον καλύτερο τρόπο αντιμετώπι-
σης των αναγκών του ασθενούς – εστιάζοντας στο κύριο ενό-
χλημά του. 
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b

c d

Εικ.1.5 a Η ποσότητα των εκκρίσεων που παράγονται ημερησίως. b Οπισθορινική έκκριση βλέννης στο φάρυγγα. c Φυσιολογική διαδρομή 
της βλέννης. d Ροή πυωδών εκκρίσεων από το μέσο ρινικό πόρο πάνω από φυσιολογικές εκκρίσεις.  

a

Αντιμετωπίζοντας τις προσδοκίες  
του ασθενούς 

Οι σειρά που βάζει ο ασθενής στη σοβαρότητα των ενοχλημά-
των του μπορεί είναι διαφορετική από αυτήν με την οποία ο 
χειρουργός είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει. Για παράδειγ-
μα, μπορεί το κύριο ενόχλημα ενός ασθενή να είναι η οπισθο-
ρινική έκκριση αλλά ο χειρουργός να είναι σε θέση να βελτιώ-
σει μόνο τα συμπτώματα της ρινικής απόφραξης με μικρή με-
ταβολή στην οπισθορινική έκκριση (Εικ.1.5 a-d). Είναι συνε-
πώς πολύ σημαντικό ο χειρουργός να εξηγεί εκ των προτέρων, 
όσο το δυνατόν καλύτερα στον ασθενή, ποια από τα συμπτώ-
ματά του μπορούν ή δεν μπορούν να βελτιωθούν ή να θεραπευ-
θούν. Όταν παραβλέπεται το συγκεκριμένο θέμα πριν από τη 
θεραπεία, είναι πολύ πιθανό ο ασθενής να αισθάνεται απογο-
ητευμένος με το αποτέλεσμα. Να είστε προετοιμασμένοι ότι 
μερικοί ασθενείς μπορεί να πιστεύουν ότι ακόμα και τα συ-
μπτώματα που δεν ανέφεραν, θα θεραπευθούν.

Αυτά που οι ασθενείς αναμένουν, θα πρέπει να είναι σε συ-
νάρτηση με την πρόγνωση της νόσου για την οποία πληροφο-
ρίες θα δώσει ο χειρουργός. 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συζητάτε με τους ασθενείς 

■ για το ποιά από τα ειδικά συμπτώματα δεν μπορούν να βελ-
τιωθούν. 

Χορηγόντας την κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή

Ενώ είναι αποδεκτό ότι η φαρμακευτική αγωγή θα συμπλη-
ρώσει τη χειρουργική θεραπεία αποκαθιστώντας το βλεννο-
γόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο φυσιολογικό, δεν θε-
ωρείται εξ ίσου παραδεκτό ότι αυτή η φαρμακευτική αγω-
γή μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης για το τι μπορεί να 
επιτευχθεί με τη χειρουργική θεραπεία. Για παράδειγμα, η 
ανταπόκριση στη χορήγηση στεροειδών, τόσο τοπικά όσο και 
από το στόμα, σε έναν ασθενή με ανοσμία και πολύποδες ρι-
νός είναι δυνατόν να είναι ενδεικτική για την υπολειπόμενη 
οσφρητική ικανότητα του ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν απο-
κτήσει αίσθηση όσφρησης, έστω και προσωρινά, μετά μία δι-
αδικασία χορήγησης στεροειδών από το στόμα (Εικ.1.6 a-d), 
ο χειρουργός κατ’επέκταση θα πρέπει να είναι πολύ φειδω-
λός στο να του υποσχεθεί ότι η όσφρησή του θα βελτιωθεί με 
τη χειρουργική θεραπεία. 

■

Χορηγόντας την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
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Εικ.1.6 a, b Ενδοσκοπική και c, d εικόνα CT πριν και μετά τη χορήγηση στεροειδών από το στόμα. 

a b

c d

1   Πρακτικές αρχές

Σχεδιάστε τη χειρουργική επέμβαση ανάλογα 
με την έκταση του προβλήματος 

‘Οταν γίνεται εκτεταμένη αφαίρεση ιστών, πάντοτε υπάρχει 
και κάποιο τίμημα. Στο τίμημα αυτό μπορεί να περιλαμβάνε-
ται η απώλεια οσφρητικού βλεννογόνου, η στένωση του με-
τωπορρινικού πόρου, η αλλαγή της αίσθησης, η ξηρότητα του 
βλεννογόνου και ο αυξημένος κίνδυνος παραβίασης των ορί-
ων των παραρρινίων κοιλοτήτων (Εικ.1.7 a, b). 

Ο κύριος σκοπός της χειρουργικής θεραπείας είναι η βελ-
τίωση του αερισμού των παραρρινίων κοιλοτήτων και η απο-
κατάσταση της λειτουργίας των κροσσών του βλεννογόνου. 
Η απλή αφαίρεση ιστών δεν θεραπεύει τη βλεννογονική πα-
θολογία. Είναι πιθανό, μετά από χορήγηση πλήρους φαρμα-
κευτικής αγωγής, να βρεθούν οι θέσεις που η χειρουργική πα-

■ ρέμβαση θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Με αυτόν τον 
τρόπο είναι δυνατόν να διατηρηθεί πολύτιμος ιστός, όπως ο 
βλεννογόνος στην οσφρητική σχισμή, που σε άλλες περιπτώ-
σεις θα αφaiρείτο (Eικ.1.8 a-d). Στις περιπτώσεις όπου η φαρ-
μακευτική αγωγή είναι επιτυχής, η απαιτούμενη χειρουργική 
επέμβαση έχει πολύ μικρότερη έκταση. 

Περιορίστε τη εγχειρητική νοσηρότητα

Η αυξημένη νοσηρότητα είναι πιθανόν να είναι αποτέλεσμα 
κακής χειρουργικής τεχνικής αλλά μπορεί να προέλθει και 
από υπερβολική αφαίρεση ιστών. Η καλή χειρουργική τε-
χνική βασίζεται στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και  
την προσπάθεια επίτευξής τους με το λιγότερο δυνατό τραυ-
ματισμό των ιστών. 

■
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Εικ.1.8 a Δεξιά ρινική θαλάμη με σημαντικού βαθμού πολύποδες με-
τά από χορήγηση στεροειδών από το στόμα, λίγο πριν από τη χει-
ρουργική επέμβαση. b Διεγχειρητική άποψη μετά ηθμοειδεκτομή. c 
Διεγχειρητική ελαφρά πλαγιοποίηση της μέσης ρινικής κόγχης (σημ.
ειώστε τη διατήρηση του οσφρητικού βλεννογόνου). d Μετεγχειρητική 
εικόνα CT όπου φαίνεται ανοικτή η οσφρητική σχισμή. 

Εικ.1.7 a Ενδοσκοπική και b Εικόνα CT μετά από υπερβολική αφαίρεση του οσφρητικού βλεννογόνου.  

a b

a b

c

d

Περιορίστε τη εγχειρητική νοσηρότητα
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Εικ. 1.9 a Χρήση της λαβίδας Hajek για την επιμελή αφαίρεση του βλεννογόνου και του οστού του δεξιού ηθμοειδούς αγκίστρου. b Χρήση 
της κόπτουσας λαβίδας και εννοποίηση του φυσικού με το επικουρικό στόμιο. 

Εικ.1.10 a Ρινικοί πολύποδες στην οσφρητική περιοχή, επί τα εντός της μέσης ρινικής κόγχης, οι οποίοι σκοπίμως δεν αφαιρούνται. b Η 
άνω ρινική κόγχη μπορεί τώρα να επισκοπηθεί μετά την πλαγιοποίηση της μέσης ρινικής κόγχης και χορήγηση τοπικών στεροειδών για 
χρονικό διάστημα δύο μηνών. 

a

a

b

b

1   Πρακτικές αρχές

Πως μπορεί να γίνει;

Σχεδιάστε τα απαραίτητα χειρουργικά βήματα και στη συνέ-
χεια προχωρήστε με συστηματικό τρόπο. Με την  τακτική αυ-
τή όχι μόνο θα αποφύγετε την άσκοπη αφαίρεση ιστών αλ-
λά θα έχετε και οικονομία χρόνου. Η επέμβαση θα πρέπει να 
προχωράει βήμα – βήμα, και όχι με άσκοπη και χωρίς σχέ-
διο εξερεύνηση των παραρρινίων κόλπων. Σε κάθε στιγμή θα 
πρέπει να αποφασίζετε ποιό θα είναι το επόμενο βήμα και 
κατόπιν θα το πραγματοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο 
ατραυματικά.  Αυτό σημαίνει : 

Κοπή, και όχι σχίσιμο, των ιστών. 
Διατήρηση της ακεραιότητας του βλεννογόνου στή  μετω-
πορρινική σχισμή. 
Σεβασμός στον οσφρητικό βλεννογόνο. 
Αποφυγή τραυματισμού του βλεννογόνου σε εφαπτόμενες 
επιφάνειες (Εικ.1.9 a, b). 

■

•
•

•
•

Ο χειρουργός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την 
πιθανότητα ανατομικών παραλλαγών και το ενδεχόμενο να 
προκαλέσει βλάβες στα γειτονικά μόρια  (βλ.περαιτέρω συ-
ζήτηση στο Κεφ.6).

Η όσφρηση θα πρέπει να διατηρηθεί  
με κάθε κόστος 

Δυστυχώς, συχνά οι χειρουργοί υπολογίζουν ελάχιστα τη ση-
μασία της αίσθησης της όσφρησης στους ασθενείς. Είναι μια 
αίσθηση που πολύ συχνά παραβλέπεται και μπορεί να δια-
φύγει της προσοχής τόσο των χειρουργών όσο και των αρρώ-
στων. Η αιτία είναι ότι η απώλεια της αίσθησης αυτής, συχνά 
εξελίσσεται με αργό ρυθμό στους ασθενείς ή ότι εκείνοι δεν 
καταλαβαίνουν ότι αυτή η απώλεια είναι υπεύθυνη για την 
ελαττωμένη απόλαυση του φαγητού. Σε κάθε περίπτωση, το 
όφελος των αρρώστων από τη διατήρηση ή την αποκατάστα-

■
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ση της αίσθησης της όσφρησης είναι τεράστιο. 

Η σημασία της μετεγχειρητικής αγωγής 

Δυστυχώς, η χειρουργική θεραπεία, από μόνη της, δεν μπο-
ρεί να αποκαταστήσει ή να διατηρήσει υγιή το ρινικό βλεννο-
γόνο στους περισσότερους ασθενείς με μη λοιμώδη ρινοκολ-
πίτιδα. Η συνοδευτική φαρμακευτική αγωγή παίζει σημαντι-
κό ρόλο. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο 
παθολογικός βλεννογόνος που δεν βελτιώθηκε από την προ-
εγχειρητική φαρμακευτική αγωγή αφαιρείται, οπότε βελτι-
ώνονται οι περιοχές αποχέτευσης των παραρρινίων κόλπων. 
Με τη χειρουργική θεραπεία υπάρχει δυνατότητα αντιμετω-
πισθεί η επαφή βλεννογόνου με βλεννογόνο και να αποκατα-

■

σταθεί η κίνηση των κροσσών του βλεννογόνου, να αφαιρε-
θεί ο παθολογικός ιστός και να διεκολυνθεί η πρόσβαση σε 
τοπικά φάρμακα, με μόνη ωστόσο τη χειρουργική θεραπεία 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ενδογενής ρινική παθολογία 
(Εικ.1.10 a, b). 

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι χρειάζεται 
να συνεχίσουν τη θεραπεία για να έχουν το καλύτερο δυνα-
τό αποτέλεσμα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Ένας 
τρόπος για να επιτύχετε να περάσετε αυτό το μήνυμα στους 
ασθενείς με ενδογενή βλεννογονική παθολογία είναι να τους 
πείτε ότι είναι σαν να έχουν « ρινικό άσθμα » και θα πρέ-
πει να διατηρούν το βλεννογόνο τους υπό έλεγχο με τακτι-
κή φαρμακευτική αγωγή. Αυτό θα τους βοηθήσει ώστε να μην 
απογοητευθούν. 

Η σημασία της μετεγχειρητικής αγωγής
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Ποιός θα οφεληθεί περισσότερο από τη 
χειρουργική επέμβαση; 

Η απόφαση για να καθορίσετε ποιοι ασθενείς θα επιλεγούν 
για χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να στηριχθεί στις πιθα-
νότητες που έχει η χειρουργική θεραπεία να δώσει τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα. Οι ασθενείς με διάγνωση ρινοκολπίτι-
δος και ρινικών πολυπόδων, που δεν έγιναν ασυμπτωματικοί 
μετά τη μέγιστη δυνατή φαρμακευτική αγωγή, έχουν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να οφεληθούν από τη χειρουργική θεραπεία. 
Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να είχαν πολύ καλή ανταπόκριση σε 
στεροειδή από το στόμα, αλλά τα συμπτώματα της ελάττωσης 
της όσφρησης και της ρινικής απόφραξης άρχισαν να επανέρ-
χονται, παρόλο ότι συνεχίζουν την τοπική θεραπεία. 

Η σημαντική ερώτηση είναι: Ποια συμπτώματα έχει ο ασθε-
νής και πόσο έντονα είναι αυτά; 

Για να αποφασίσετε, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά 
το χειρουργικό ιστορικό του ασθενούς. Εάν ο ασθενής είχε 
προηγουμένως υποβληθεί σε κάποια επέμβαση στα παραρ-
ρίνια και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε καθόλου, σκεφτείτε 
δύο φορές πριν κάνετε μια νέα επέμβαση. Εάν μια επέμβα-
ση απέτυχε την πρώτη φορά γιατί θα πρέπει να επιτύχει τη 
δεύτερη; Είναι πολύ σημαντικό να είστε βέβαιοι ότι η πρώτη 
επέμβαση έγινε καλά, ότι τα στόμια των κόλπων είναι ανοι-
κτά και ότι δεν υπάρχει υπολειπόμενη νόσος. 

■

2   Ποιόν; 
Επιλογή ασθενούς 

Στους ασθενείς που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε μία 
χειρουργική επέμβαση συχνά ελέγχεται ενός βαθμού πάχυν-
ση του βλεννογόνου των παραρρινίων κόλπων στο CT, παρά 
το γεγονός ότι τα στόμια των κόλπων είναι ανοικτά. Αυτό δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει νόσος των παραρρινίων σε 
εξέλιξη. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να ανατρέ-
ξετε, με λεπτολόγο τρόπο, στο ιστορικό, την κλινική εξέτα-
ση και την ανταπόκριση στη θεραπεία πριν επιχειρήσετε μια 
νέα χειρουργική επέμβαση (Εικ.2.1 a, b). 

Επιλογή ασθενών με βάση τη συμπτωματολογία

Άλλα κριτήρια που θα καθορίσουν ποιοί ασθενείς θα επιλε-
γούν, είναι βεβαίως τα συμπτώματά τους. Παρά το γεγονός 
ότι η χειρουργική θεραπεία μπορεί να προσφέρει σημαντικό 
όφελος στην αποκατάσταση της υγείας των ασθενών και της 
αίσθησης ότι είναι καλά, το να συστήσετε χειρουργική θερα-
πεία για όλα τα αναφερόμενα από τους ασθενείς συμπτώμα-
τα δεν είναι η κατάλληλη λύση. Ποιά είναι τα κύρια συμπτώ-
ματα; 

Ρινική απόφραξη

Αυτός είναι ο κύριος λόγος για να κάνετε χειρουργική επέμ-
βαση, δεδομένου ότι είναι ένα σύμπτωμα για το οποίο είστε σε 

■

Εικ.2.1 a, b Τυπικές εικόνες CT σε δύο διαφορετικούς αρρώστους που δείχνουν μετεχειρητικές αλλοιώσεις. Αυτές οι μετεχειρητικές αλλοι-
ώσεις του βλεννογόνου, δεν σημαίνουν ότι είναι απαραίτητη περαιτέρω χειρουργική θεραπεία. 

a b
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b

Εικ.2.2 Μαζικοί πολύποδες σε ασθενή ο οποίος θα εκτιμήσει ιδιαί-
τερα τη βελτίωση της αναπνοής του μετά την αφαίρεσή τους.

Eικ. 2.3 a Η κατανομή του πόνου σε έναν ασθενή με βατό αεραγω-
γό και b Φυσιολογικό CT σε έναν ασθενή του οποίου τα συμπτώμα-
τα οφείλονται σε midfacial segment pain.

a

θέση σχεδόν να εγγυηθείτε ότι με τη χειρουργική θεραπεία θα 
βελτιωθεί (Εικ.2.2). Να είστε ωστόσο προσεκτικοί στο να χει-
ρουργείτε οποιονδήποτε ασθενή, όταν το πρωταρχικό του σύ-
μπτωμα δεν είναι η ρινική απόφραξη - σκεφτείτε δυο φορές !

Να είστε επιφυλακτικοί επίσης σχετικά με το να χειρουρ-
γήσετε κάποιον ασθενή που παραπονιέται για ρινική από-
φραξη, στον οποίο όμως δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρή-
ματα ελαττωμένης ροής αέρα. 

Προσωπαλγία και αίσθημα πίεσης

Η προσωπαλγία και στο αίσθημα πίεσης αποδίδεται λανθα-
σμένα, τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους οικογενεια-
κούς γιατρούς, σε ρινοκολπίτιδα (West και Jones, 2001). 

Σε ασθενείς με χρόνιο άλγος που εντοπίζεται στο πρόσω-
πο και/ή στην κεφαλή, είναι σημαντικό να ρωτήσετε εάν τα συ-
μπτώματά τους εμφανίζονται ή επιδεινώνονται όταν υπάρχει 
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και επι-
πλέον να διαπιστώσετε εάν σχετίζονται χρονικά με κάποια πυ-
ώδη ρινική έκκριση. Εάν δεν έχουν σημαντικά ρινικά συμπτώ-
ματα και εάν η ενδοσκόπηση της ρινός είναι φυσιολογική, είναι 
απίθανο το άλγος του προσώπου να οφείλεται σε ρινικολπίτι-
δα. Οι ασθενείς ωστόσο, που παρουσιάζουν προσωπαλγία και 
πυώδεις ρινικές εκκρίσεις στην ενδοσκόπηση, ανταποκρίνο-
νται καλά στη χειρουργική ή φαρμακευτική θεραπεία, δεδομέ-
νου ότι σε ποσοστό πάνω από 80% υπάρχει βελτίωση. 

Να είστε επιφυλακτικοί εάν ο πόνος και η αίσθηση πίεσης 
είναι τα κύρια συμπτώματα του ασθενούς. Η πλειονότητα 
των ασθενών με ρινικούς πολύποδες, δεν παρουσιάζουν προ-
σωπαλγία ή αίσθηση πίεσης που να οφείλονται σε ρινικολ-
πίτιδα εκτός εάν συνυπάρχουν πυώδεις εκκρίσεις (Fahy και 
Jones, 2001) (Εικ.2.3 a, b). 

Ωστόσο, εάν οι ασθενείς παρουσιάζουν πόνο ή αίσθημα 
πίεσης μαζί με ρινική απόφραξη και κάποιου βαθμού ελάτ-
τωση της όσφρησης, ιδιαίτερα εάν ο πόνος και το αίσθημα πί-
εσης επιδεινώνονται μετά από κρυολόγημα ή σε αεροπορι-
κό ταξίδι ή κάνοντας σκι, τότε μπορείτε να ενημερώσετε τον 
ασθενή ότι αυτά τα συμπτώματα είναι δυνατόν να αντιμετω-
πιστούν με χειρουργική θεραπεία.

Διαταραχή όσφρησης

Ο ασθενής του οποίου η όσφρηση βελτιώνεται προσωρινά 
μετά τη χορήγηση στεροειδών από το στόμα και κατόπιν χει-
ροτερεύει, είναι ο ασθενής του οποίου η όσφρηση αναμένε-
ται να βελτιωθεί με τη χειρουργική θεραπεία. Σε έναν ασθε-
νή με ανοσμία, που είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χει-
ρουργική θεραπεία, είναι απίθανο να αποκατασταθεί σε κά-
ποιο βαθμό η όσφρησή του, εάν η συστηματική λήψη στερο-
ειδών δεν τον βοήθησε (Εικ.2.4). Ωστόσο, ένας ασθενής με 
ανοσμία ο οποίος δεν είχε υποβληθεί προηγούμενως σε επέμ-
βαση και δεν αντέδρασε θετικά σε στεροειδή από το στόμα, 
έχει ακόμα μικρή πιθανότητα να αποκατασταθεί η όσφρησή 
του με ηθμοειδεκτομή και ήπια απελευθέρωση της μέσης ρι-
νικής κόγχης. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτούς τους αρρώ-
στους, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, να 
αντιμετωπίζεται με πολλή προσοχή η μέση και άνω ρινική 
κόγχη για να διανοιχθεί η οσφρητική σχισμή (Εικ.2.5 a- d). 

Επιλογή ασθενών με βάση τη συμπτωματολογία
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Εικ. 2.4  Ένας ασθενής με ανοσμία δίνει λανθασμένες ή αρνητικές απαντήσεις σε δοκιμασία όσφρησης. 

2   Ποιόν; Επιλογή ασθενούς

Πρόσθια ρινόρροια

Η πρόσθια ρινόρροια είναι συνήθως δευτεροπαθής μετά από 
ιογενή ή αλλεργική ρινίτιδα. Η αιτία της πρόσθιας ρινόρροι-
ας, σε μια ιογενή ρινίτιδα, δεν είναι μόνο η αύξηση της παρα-
γωγής βλέννης αλλά και η παράλυση των κροσσών του βλεν-
νογόνου. Η έντονη υποκινητικότητα των κροσσών και στάση 
των εκκρίσεων που προκαλεί πρόσθια πυώδη βακτηριακή ρι-
νόρροια είναι σπάνια σε βακτηριδιακές φλεγμονές και συ-
νήθως συμβαίνει μόνο σε κυστική ίνωση και δυσκινησία των 
κροσσών. 

Οπίσθια ρινόρροια

Όπως και στην περίπτωση της προσωπαλγίας, να είστε πολύ 
επιφυλακτικοί στο να συστήνετε χειρουργική θεραπεία όταν 
το πρωταρχικό σύμπτωμα του σθενούς είναι η οπίσθια ρινόρ-
ροια (Εικ.2.6 a,b). Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να συντε-
λέσει στην ελάττωση της κιτρινοπράσινης οπισθορινικής έκ-
κρισης με την διευκόλυνση της παροχέτευσης, είναι ωστόσο 
σημαντικό να μην υπόσχεστε στον ασθενή μία «θεραπεία», 
δεδομένου ότι η έκκριση της βλέννης μπορεί να οφείλεται σε 
συστηματική παθολογία του βλεννογόνου. Λόγω αυτού του 
γεγονότος, η φαρμακευτική θεραπεία είναι πολύ συχνά ση-
μαντική. Οι ασθενείς με άσθμα, αναμένεται να έχουν βελτί-
ωση των συμπτωμάτων τους από το κατώτερο αναπνευστικό 
σύστημα. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να αφιερώσετε χρό-
νο για να εξηγήσετε στον ασθενή τη σχέση μεταξύ ανώτερου 
και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. 

Φυσιολογικά, οι παραρρίνιοι κόλποι παράγουν περί τα 
240κ.ε. βλέννης ημερισίως, και αυτά καταπίνονται μαζί με πε-
ρίπου 1,5lt σιέλου. Η αίσθηση αυξημένης παραγωγής βλέννης, 
η οποία γίνεται αισθητή στο φάρυγγα, αποκαλείται οπισθορ-
ρινική έκκριση. Οι ασθενείς συχνά παραπονούνται για την αί-
σθηση «κάποιου πράγματος» στο πίσω μέρος του φάρυγγα και 

ότι δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτό και προσπαθούν 
συνέχεια να καθαρίζουν το λαιμό τους. Πολλές φορές, αυτά τα 
συμπτώματα οφείλονται σε υπερευαισθησία στη φυσιολογική 
βλέννη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προειδοποιήσετε τους 
ασθενείς αυτούς ότι το σύμπτωμά τους δεν μπορεί να βελτιω-
θεί με χειρουργική θεραπεία. Ωστόσο, οι ενγκεκριμένοι ασθε-
νείς είναι δυνατόν να βοηθηθούν και με κάποιες άλλες τεχνι-
κές, για παράδειγμα να διακόπτεται ο κύκλος των επανειλημ-
μένων καθαρισμών του λαιμού και του φυσήματος μύτης με 
την κατάποση παγωμένου αεριούχου νερού. 

Επιλογή ασθενών με βάση την νόσο

Ποια παθολογική επεξεργασία αντιμετωπίζεται με χειρουρ-
γική θεραπεία;  Η προσέγγιση των ασθενών με βάση τα συ-
μπτώματά τους, έχει εφαρμογή στην πλειονότητα των ασθε-
νών με ρινοκολπίτιδα, ανεξάρτητα του εάν έχουν ρινικούς 
πολύποδες ή όχι. Ωστόσο, υπάρχουν ιδιαίτερα νοσήματα τα 
οποία χρειάζονται ειδική αναφορά. 

Χρόνια μικροβιακή ρινοκολπίτιδα

Οι ασθενείς με χρόνια μικροβιακή ρινοκολπίτιδα, οι οποίοι 
δεν έχουν ανταποκριθεί σε φαρμακευτική αγωγή, συνήθως 
βελτιώνονται με τη χειρουργική θεραπεία, εκτός εάν συνυ-
πάρχει ανοσολογική ανεπάρκεια ή διαταραχή κινητικότητας 
των κρσοσών (Εικ.2.7 a,b). 

Ασπεργίλωση / Μυκητιασική κολπίτις

Οι ασθενείς με σαπροφυτική, μυκητιασικής αιτιολογίας, νό-
σο έχουν καλή πρόγνωση με χειρουργική θεραπεία (Εικ.2.8 
a-c). Η αλλεργική ρινοκολπίτις μυκητιασικής αιτιολογίας 
ανταποκρίνεται καλά στη χειρουργική θεραπεία, σε συνδυα-
σμό με τοπικά στεροειδή (Simmen et al., 1998). 

■
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c d

Εικ.2.5 a Διεγχειρητική εικόνα δεξιάς ηθμοειδεκτομής. b. Ελαφρά πλαγιοποίηση της μέσης ρινικής κόγχης για να διανοιχτεί η οσφρητι-
κή σχισμή. c Πλαγιοποιημένη μέση ρινική κόγχη μετεγχειρητικά. d Μετεγχειρητική εικόνα ανοικτής οσφρητικής σχισμής, στον ίδιο ασθε-
νή, έξι μήνες μετά. 

Εικ.2.6 a Καθαρή βλέννη από τα επικουρικά στόμια. b Βλέννη από τον μέσο ρινικό πόρο που διέρχεται πίσω από το σφηνοηθμοειδές κόλ-
πωμα. 

a

a

b

b

Επιλογή ασθενών με βάση την νόσο
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Εικ.2.8 a Αποτρίμματα μυκήτων στο μέσο ρινικό πόρο. b Στεφανιαία 
τομή CT όπου απεικονίζεται μυκήτωμα. c Μετεγχειρητική εικονα 
μετά από ένα χρόνο. 

a

a

c

b

2   Ποιόν; Επιλογή ασθενούς

Eικ. 2.7 a,b. Ένας ασθενής με πυώδεις εκκρίσεις και μερική βελτίωση ύστερα από παρατεταμένη φαρμακευτική αγωγή, αλλά με διατήρηση 
συμπτωμάτων και οίδημα του μέσου ρινικού πόρου. 
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a

Εικ.2.9 a Προεγχειρητική και b Μετεγχειρητική στεφανιαία 
τομή CT σε ασθενή με διηθητικού τύπου μυκητιασική ρινο-
κολπίτιδα. c. Ιστολογική εικόνα ασπεργίλωσης, με διήθηση αι-
μοφόρου αγγείου (βέλος). 

c

b

Είναι πιθανόν, με τη χορήγηση ιτρακοναζόλης για τρεις 
εβδομάδες προεγχειρητικά, η νόσος του βλεννογόνου να γί-
νει αναστρέψιμη και να περιοριστεί η έκταση του απαιτούμε-
νου χειρουργείου. Με μία παρόμοια μετεγχειρητική αγωγή, 
θα ελαττωθεί η πιθανότητα υποτροπής. Είναι καλύτερα να 
αποφεύγονται τα συστηματικά κορτικοστεροειδή γιατί είναι 
πιθανό να μετατρέψουν τη μη διηθητική αλλεργική ασπεργί-
λωση σε διηθητική. Η διηθητικού τύπου μυκητιασική νόσος 
απαιτεί παραδοσιακή χειρουργική αντιμετώπηση, σε συνδυ-
ασμό με φαρμακευτική αγωγή, δηλ. αμφοτερικίνη (Εικ.2.9 a-
c). Με τη χορήγηση ιντρακοναζόλης αποτρέπεται η ανάγκη 
για χειρουργική θεραπεία, στις περισσότερες περιπτώσεις 
διηθητικού τύπου ασπεργίλωσης, για όσο χρόνο δεν υπάρχει 
διήθηση αιμοφόρων αγγείων. Στην περίπτωση που η νόσος 
διηθήσει αιμοφόρα αγγεία και γίνει ιδιαίτερα σοβαρή, τότε ο 
ευρύς χειρουργικός καθαρισμός και η χορήγησης αμφοτερι-
κίνης ενδοφλέβιως, είναι η ενδεικνυόμενη θεραπεία. 

Οδοντογενής ιγμορίτις 

Η ενδορρινική χειρουργική σπάνια είναι απαραίτητη. Εάν τα 
συμπτώματα παραμείνουν, παρά την επαρκή αντιμετώπιση 
του ριζικού σωλήνα ή την ακροριζεκτομή, τότε η υπολειπόμε-
νη νόσος μπορεί να εκριζωθεί με χειρουργική θεραπεία. 

Χοανοπολύπους

Σε αυτού του τύπου τους πολύποδες πάντοτε υπάρχει ένδει-
ξη για χειρουργική θεραπεία, δεδομένου ότι συνήθως δεν 
ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή. Εάν αφαιρε-
θεί ολόκληρη η βάση του πολύποδα στο ιγμόρειο, η πρόγνω-
ση είναι καλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει υποτροπή 
(Εικ.2.10 a-d). 

Επιλογή ασθενών με βάση την νόσο
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Εικ.2.10 a Χοανοπολύπους στην περιοχή του ρινοφάρυγγα. b. 
Χοανοπολύπους στη ρινική θαλάμη. c Στεφανιαία τομή CT ασθενούς 
με χοανοπολύποδα. d Χειρουργικό παρασκεύασμα ενός χοανοπολύ-
ποδα με τον μίσχο του. 

Εικ.2.11 a  Ενδοσκοπική εικόνα ενός ανεστραμμένου θηλώματος το 
οποίο τυπικά είναι περισσότερο λευκωπό και λιγότερο διαυγές από 
ένα φλεγμονώδη πολύποδα. b CT ανεστραμμένου θηλώματος  με 
οστική καταστροφή και επέκταση γύρω από τη μάζα των μαλακών 
μορίων.

a b

c

d

a

b

2   Ποιόν; Επιλογή ασθενούς
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