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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΡΙΝΙΤΙΔΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ

Η ρινίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου και 

χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που περιλαμβάνουν: 

•πρόσθια και οπίσθια (οπισθορρινική) καταρροή, 

•πταρμούς, 

•ρινική συμφόρηση 

•και/ή κνησμό. 

Τα ανωτέρω συμπτώματα εμφανίζονται δύο ή περισσότερες

διαδοχικές ημέρες και διαρκούν περισσότερο από 1 ώρα τις 

περισσότερες ημέρες 

International Consensus Report on Diagnosis and Management of Rhinitis. Allergy 1994, 49 (Suppl 19) 1-34.





ΕΠΙΠΤΩΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

▸Οξεία ΡΚ 9-10%

▸Διάρκεια  >10 ημερών και  < 4 εβδομάδων

▸Ανατομικές ανωμαλίες υπολογίζονται περισσότερο 

συγκριτικά με τη ΧΡΚ   



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

▸Ερωτήθηκαν 57 128 άτομα σε  19 κέντρα που ζούσαν 

σε 12  χώρες

▸ Η επίπτωση της ΧΡ με τα κριτήρια EP3OS ήταν 10.9% 

(6.9–27.1).

▸ Ήταν συχνότερη σε καπνιστές.



ΣΥΝ
ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΗΝΟ ΣΤΗΝ …ARIA

Το δεύτερο αιώνα ο Γαληνός τόνιζε τη συσχέτιση ρινικών 
συμπτωμάτων και άσθματος συνιστώντας καθαρισμό των ρωθώνων 
για ανακούφιση του κατώτερου αναπνευστικού

Το άσθμα και η ρινίτιδα αποτελούν συχνά συνυπάρχουσες 
παθολογικές καταστάσεις γεγονός που υποβάλει μία συνολική 
θεώρηση, που εκφράζεται ως ένας «αεραγωγός, μια νόσος»

Οι ασθενείς με επίμονη αλλεργική ρινίτιδα πρέπει να εκτιμώνται και 
για την ύπαρξη άσθματος….

Οι ασθενείς με άσθμα πρέπει να εκτιμώνται και για την ύπαρξη 
ρινίτιδας...



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Μη αλλεργική ρινίτιδα συνδέεται με άσθμα

Στοιχεία υποδιάγνωσης

Τα ίδια αλλεργιογόνα προκαλούν άσθμα και ρινίτιδα

Το ίδιο συμβαίνει και για τους γεννετικούς περιβαλλοντικούς και 
εργασιακούς παράγοντες πρόκλησης

Εξάρσεις άσθματος συνδέονται με ιογενή ρινίτιδα

Ο έλεγχος του άσθματος γίνεται δυσκολότερος όταν συνυπάρχει 
ρινίτιδα

Όσο σοβαρότερο το άσθμα τόσο και η συνυπάρχουσα 
ρινοκολπίτιδα



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

Ισχυρή συσχέτιση χρόνιας ρινοκολπίτιδας και άσθματος που 
γίνεται ισχυρότερη όταν συνυπάρχει αλ. Ρινίτιδα (GA2LEN)

Με πολύποδες 47% , χωρίς πολύποδες 22%

Ακτινολογικά ευρήματα στα παραρρίνια στο 40-60% των 
ασθματικών(μη συσχετιζόμενα όμως με τη σοβαρότητα του 
άσθματος Zimmerman et al)

Μετεγχειρητικά βελτίωση άσθματος στο 90% των ασθενών σε 6,5 
χρόνια



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΣ - ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

▸Τρεις μελέτες σε 52000 άτομα , 6037 και 488 ασθματικούς

▸7% η επίπτωση CRSwNP σε ασθματικούς , 4% στο γενικό 

πληθυσμό

▸Σε όψιμο και μη ατοπικό άσθμα η επίπτωση έφθανε το 53% έως 

το 63%

▸Η ενδοσκοπική χειρουργική συνδυάζεται με μείωση της βαρύτητας 

του άσθματος, τις μειωμένες ανάγκες σε στεροειδή και μειωμένες 

επισκέψεις για άσθμα στις μονάδες επειγόντων



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΣ 

• Εισρόφηση εκκρίσεων  ( δεν αποδεικνύεται: με τοποθέτηση 
ραδιοϊσοτόπων στους κόλπους)� 

• Στοματική αναπνοή (αποδεικνύεται: η στοματική σε σχέση με τη ρινική 
αναπνοή οδηγεί σε σημαντική μείωση του FEV1 σε ασθματικούς)

• Ρινοβρογχικό αντανακλαστικό  ( δεν αποδεικνύεται : η λιδοκαϊνη δεν 
εμποδίζει την εκλυση και τα αποσυμφορητικά εμποδίζουν απλά τη 
συστηματική βιοδιαθεσιμότητα των αλλεργιογόνων)

• Τοπική αντίδραση          συστηματική αντίδραση       γενικευμένη 
φλεγμονή αεραγωγού� 

Επικρατούσα θεωρία : τοπική πρόκληση προκαλεί αντίδραση σε όλο τον  
αεραγωγό  με έκλυση IL-5 και αύξηση ηωσινοφίλων ανεξάρτητα από το 
σημείο πρόκλησης



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΣ

▸Th2 τύπου φλεγμονή στην παθογέννεση της CRSwNP

▸Αυξημένες τιμές κυτοκινών Th2 : IL-5, IL-13

▸Ηωσινοφιλία



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΣ

▸ IL-5 και staphylococcal enterotoxin (SE) IgE στους 

πολύποδες συνδέονται με άσθμα

▸Οι πρόσφατα αναγνωρισμένες επιθηλιακής προέλευσης 

κυτοκίνες IL-25 IL-33 TSLP μορφοποιούν την τοπική 

ενεργοποίηση  και την ένταση της Th2 φλεγμονής που 

συνδέεται με βρογχικό άσθμα και CRSwNP





ΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ : ΚΛΙΝΙΚΑ VS ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ TESTS

Physical examination alone yields unreliable and inconsistent results in
diagnosing allergic rhinitis. This is likely secondary to the relative subjectivity involved
in evaluating the nasal cavity.Adding a history to the examination is essential to
increase diagnostic accuracy.

Raza SN, et all. J. Otoryngol Head Neck Surg. 2001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22420396


ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ : ΚΛΙΝΙΚΑ VS ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ TESTS



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

▸Τh-1                                                Τh-2



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

▸ Δεν κάνουμε απλή ακτινογραφία

▸ Ενδοσκοπούμε

▸ Δεν μένουμε μόνο στα συμπτώματα 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Treatment of allergic rhinitis reduces asthma-related events 
5-fold

Crystal-Peters J et al J Allergy Clin Immunol 2002;109:57-62.



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΛΛΕΡΓΙΑ

▸Καλύτερη ρινική αναπνοή (υπερτροφία κογχών , ΣΡΔ)

▸Δεν αλλάζει την παθολογική φυσιολογία



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

▸ “Μέγιστη” φαρμακευτική αγωγή

▸Κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή

▸Μέγιστη: Περιλαμβάνονται ΕΣ 91%, αντιβιοτικά 88%, 

συστηματικά στεροειδή 62%, για 8 εβδομάδες, 23 και18 

ημέρες 

▸ “Κατάλληλη” για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες προεγχειρητικά



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ VS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

▸Η προσθήκη της χειρουργικής παρέμβασης αλλάζει όλες τις 

παραμέτρους

▸Όλες οι προτεινόμενες θεραπείες μελετήθηκαν σαν 

μονοθεραπείες

▸Λείπουν οι μελέτες συνδυασμού θεραπειών

▸Αποτυχία της ΚΦΑ ή επιμονή των συμπτωμάτων με 

ενδοσκοπικά και ακτινολογικά ευρήματα



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΟΡΡΙΝΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

Μικρή βελτίωση σε άσθμα ;

Μπορεί να μειώνουν τις εξάρσεις του άσθματος  και την 

ανάγκη νοσηλείας

Ασφαλή για μακροχρόνια χορήγηση (μετεγχειρητικά σε 

πολυποδίαση και δια βίου)

Η επίδραση ενδοβρογχικών στεροειδών στη ρινίτιδα είναι 

άγνωστη 



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΡΙΝΟΠΛΥΣΕΙΣ

▸ Περισσότερα από 200ml

▸ Πολλές φορές την ημέρα



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

▸Μακρολίδες σε CRSsNP για τη αντιουδετεροφιλική της 

δράση

▸Doxycycline  για CRSwNP όπου κυριαρχεί η ηωσινοφιλική 

φλεγμονή



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

▸Σε CRSwNP ένα σχήμα μικρής διάρκειας (16mg medrolx3 με 

ή χωρίς tappering για 10-18 ημέρες 

▸Σε CRSsNP δεν συνιστάται



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ







Δύο συμπτώματα, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ο ρινικός αποκλεισμός ή το 
αποχρωματισμένο έκκριμα

± μετωπιαίο άλγος, κεφαλαλγία
± διαταραχή στην όσφρηση
εξέταση ΩΡΛ περιλαμβανομένης της ενδοσκόπησης
Σκεφτείτε αξονική τομογραφία
Ελέγξτε για αλλεργία
Σκεφτείτε τη διάγνωση και θεραπεία συνοδών νοσηματών, π.χ. άσθμα

Σκεφτείτε άλλη διάγνωση
Μονόπλευρα συμπτώματα
Αιμορραγία
Εφελκίδωση
Κακοσμία

Κογχικά συμπτώματα:
Περικογχικό οίδημα
Παρεκτοπισμένος βολβός
Διπλωπία ή μειωμένη όραση
Οφθαλμομεγαλία

Σοβαρή μετωπιαία κεφαλαλγία
Μετωπιαίο οίδημα
Σημεία μηνιγγίτιδας ή
εστιακά νευρολογικά σημεία

Επείγουσα διερεύνηση
και παρέμβαση

Ήπια 
VAS 0-3

Τοπικά στεροειδή 
Ρινοπλύσεις

Παρακολούθηση + 
Ρινοπλύσεις 

Τοπικά στεροειδή ±
Μακρολίδες επί μακρό 

χρονικό διάστημα

Βελτίωση

Μέτρια/σοβαρή
VAS >3-10

Τοπικά στεροειδή
Ρινοπλύσεις
Καλλιέργεια

Μακρολίδες επί μακρό 
χρονικό διάστημα

Αποτυχία μετά από
3 μήνες

Αποτυχία μετά από 3 
μήνες

Αξονική τομογραφία

Χειρουργική επέμβαση

Σκεφτείτε άλλη διάγνωση
Μονόπλευρα συμπτώματα
Αιμορραγία
Εφελκίδωση
Κακοσμία

Κογχικά συμπτώματα:
Περικογχικό οίδημα
Παρεκτοπισμένος βολβός
Διπλωπία ή μειωμένη όραση
Οφθαλμομεγαλία

Σοβαρή μετωπιαία κεφαλαλγία
Μετωπιαίο οίδημα
Σημεία μηνιγγίτιδας ή
εστιακά νευρολογικά σημεία

Συστημικά συμπτώματα

Επείγουσα διερεύνηση
και παρέμβαση

Δύο συμπτώματα, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ο ρινικός αποκλεισμός ή το 
αποχρωματισμένο έκκριμα

± μετωπιαίο άλγος, κεφαλαλγία
± διαταραχή στην όσφρηση
εξέταση ΩΡΛ περιλαμβανομένης της ενδοσκόπησης
Σκεφτείτε αξονική τομογραφία
Ελέγξτε για αλλεργία
Σκεφτείτε τη διάγνωση και θεραπεία συνοδών νοσηματών, π.χ. άσθμα

Ήπια 
VAS 0-3

Τοπικά στεροειδή 
Ρινοπλύσεις

Παρακολούθηση + 
Ρινοπλύσεις 

Τοπικά στεροειδή ±
Μακρολίδες επί μακρό χρονικό 

διάστημα

Βελτίωση

Μέτρια/σοβαρή
VAS >3-10

Τοπικά στεροειδή
Ρινοπλύσεις
Καλλιέργεια

Μακρολίδες επί μακρό 
χρονικό διάστημα

Αποτυχία μετά από
3 μήνες

Αποτυχία μετά από 3 μήνες

Αξονική τομογραφία

Χειρουργική επέμβαση

Θεραπευτικό σχήμα για ενήλικες με χρόνια ρινοκολπίτιδα χωρίς ρινικούς 
πολύποδες για ιατρούς ειδικευμένους στην Ωτορινολαρυγγολογία



Θεραπευτικό σχήμα για ενήλικες με χρόνια ρινοκολπίτιδα ΜΕ ρινικούς 
πολύποδες για ιατρούς ειδικευμένους στην Ωτορινολαρυγγολογία

Δύο συμπτώματα, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ο ρινικός αποκλεισμός ή το 
αποχρωματισμένο έκκριμα

± μετωπιαίο άλγος, κεφαλαλγία
± διαταραχή στην όσφρηση
εξέταση ΩΡΛ περιλαμβανομένης της ενδοσκόπησης (μέγεθος πολυπόδων) 
Σκεφτείτε αξονική τομογραφία
Ελέγξτε για αλλεργία
Σκεφτείτε τη διάγνωση και θεραπεία συνοδών νοσηματών, π.χ. ΑΣΟ

Σκεφτείτε άλλη διάγνωση
Μονόπλευρα συμπτώματα
Αιμορραγία
Εφελκίδωση
Κακοσμία

Κογχικά συμπτώματα:
Περικογχικό οίδημα
Παρεκτοπισμένος βολβός
Διπλωπία ή μειωμένη όραση
Οφθαλμομεγαλία

Σοβαρή μετωπιαία κεφαλαλγία
Μετωπιαίο οίδημα
Σημεία μηνιγγίτιδας ή
εστιακά νευρολογικά σημεία

Επείγουσα διερεύνηση
και παρέμβαση

Ήπια 
VAS 0-3

Παρακολούθηση Πλύσεις 
Τοπικά ± από του στόματος λαμβανόμενα στεροειδή

± Αντιβιοτικά επί μακρό χρονικό διάστημα

Μέτρια 
VAS >3-7

Τοπικά στεροειδή 
(σπρέι)

Βελτίωση

Συνεχίστε με 
τοπικά στεροειδή

Επανεξέταση κάθε 6 
μήνες

Τοπικά στεροειδή 
(σταγόνες)

Σοβαρή 
VAS >7-10

Καμία βελτίωση

Από του στόματος λαμβανόμενα 
στεροειδή 

(μικρής διάρκειας θεραπεία)
τοπικά στεροειδή

Βελτίωση Καμία βελτίωση

Αξονική τομογραφία

Χειρουργική επέμβαση

Επανεξέταση μετά από 
3 μήνες

Επανεξέταση μετά από 
1 μήνα

Σκεφτείτε άλλη διάγνωση
Μονόπλευρα συμπτώματα
Αιμορραγία
Εφελκίδωση
Κακοσμία

Κογχικά συμπτώματα:
Περικογχικό οίδημα
Παρεκτοπισμένος βολβός
Διπλωπία ή μειωμένη όραση
Οφθαλμομεγαλία

Σοβαρή μετωπιαία κεφαλαλγία
Μετωπιαίο οίδημα
Σημεία μηνιγγίτιδας ή
εστιακά νευρολογικά σημεία

Επείγουσα διερεύνηση
και παρέμβαση

Ήπια 
VAS 0-3

Παρακολούθηση Πλύσεις 
Τοπικά ± από του στόματος λαμβανόμενα στεροειδή

± Αντιβιοτικά επί μακρό χρονικό διάστημα

Μέτρια VAS >3-7

Τοπικά στεροειδή 
(σπρέι)

Βελτίωση

Συνεχίστε με 
τοπικά στεροειδή

Επανεξέταση κάθε 6 μήνες

Τοπικά στεροειδή 
(σταγόνες)

Σοβαρή VAS >7-10 

Καμία βελτίωση

Από του στόματος λαμβανόμενα στεροειδή 
(μικρής διάρκειας θεραπεία)

τοπικά στεροειδή

Βελτίωση Καμία βελτίωση

Αξονική τομογραφία

Χειρουργική επέμβαση

Δύο συμπτώματα, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ο ρινικός αποκλεισμός ή το 
αποχρωματισμένο έκκριμα

± μετωπιαίο άλγος, κεφαλαλγία
± διαταραχή στην όσφρηση
εξέταση ΩΡΛ περιλαμβανομένης της ενδοσκόπησης (μέγεθος πολυπόδων) 
Σκεφτείτε αξονική τομογραφία
Ελέγξτε για αλλεργία
Σκεφτείτε τη διάγνωση και θεραπεία συνοδών νοσηματών, π.χ. ΑΣΟ

Επανεξέταση μετά από 3 
μήνες

Επανεξέταση μετά από 1 
μήνα



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ;



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

▸Βελτίωση συνθηκών χειρουργείου

▸Ενδορρινικά στεροειδή

▸Συστηματικά στεροειδή για πολύποδες

▸Μικρής διάρκειας αγωγή με αντιβιοτικά σε παρόξυνση , 

καλλιέργεια



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ

▸Λειτουργικά παραρρίνια

▸Διατήρηση φυσιολογικού βλεννογόνου



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ

▸Βατός αεραγωγός και παροχέτευση κόλπων

▸Μείωση στοιχείων φλεγμονής

▸Ανοιχτά στόμια κόλπων για μετεγχειρητική φαρμακευτική 

αγωγή



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ















ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

▸Για πολύποδες δεν υπάρχουν υψηλού επιπέδου αποδείξεις 

για υπεροχή του χειρουργείου συγκριτικά με την συντηρητική 

αγωγή

▸Υπεροχή ενδοσκοπικών από ανοιχτές επεμβάσεις (EPOS 

2012)

▸Υπεροχή χειρουργικής από συντηρητική ( οι μελέτες δεν 

είναι RCS )



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

▸Πλύσεις

▸Καθαρισμοί

▸Ενδορρινικά στεροειδή



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

SAMTER’S TRIAD

�Συντηρητικά 

▸Αποφυγή ασπιρίνης και NSAIDs

▸Acetaminophen και celecoxib συνήθως είναι ανεκτά

▸Αντιασθματική αγωγή που είναι λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με 
κοινό άσθμα

▸Απευαισθητοποίηση� 

� Χειρουργική αντιμετώπιση

▸FESS αναγκαία σε επιλεγμένους ασθενείς για άρση της απόφραξης από 
τους πολύποδες και σε ανεπαρκή ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή





ΜΥΘΟΙ

▸Όλοι πάσχουν από ρινοκολπίτιδα

▸Βοηθά η απλή ακτινογραφία

▸Αντιβιοτικά για οξεία και χρόνια ρινοκολπίτδα

▸Το χειρουργείο λύνει τα προβλήματα



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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