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Περίληψη
Η παραρρινοκολπίτιδα αποτελεί ένα 

φλεγμονώδες νόσημα της ρινός και των 
παραρρινίων κόλπων, που η αιτιολογία 
της εξαρτάται από ποικίλους περιβαλλο-
ντικούς και ενδογενείς παράγοντες. 

Θεωρείται η πιο συχνά θεραπευόμε-
νη λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστι-
κού, με συνεχώς όμως αυξανόμενη συ-
χνότητα. Επειδή επηρεάζει την ποιότητα 
της ζωής και συνοδεύεται με επιπλοκές, 
είναι πολύ σημαντική η σωστή διάγνωση 
και αντιμετώπιση. Η φαρμακευτική αντι-
μετώπιση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, 
ενώ σε ειδικές περιπτώσεις έχει ένδειξη η 
χειρουργική αντιμετώπιση είτε με ενδο-
σκοπική χειρουργική προσέγγιση είτε με 
τις κλασικές χειρουργικές τεχνικές. 

Λέξεις κλειδιά: παραρρινοκολπίτιδα, διά-
γνωση, θεραπεία.

 
Εισαγωγή
Η παραρρινοκολπίτιδα αποτελεί ένα 

σημαντικό πρόβλημα υγείας, με αυξα-
νόμενη συχνότητα. Σύμφωνα με διάφο-
ρες διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές, το κό-
στος αντιμετώπισης της νόσου αυξάνει 
αλματωδώς, ενώ θεωρείται η πιο συχνά 
θεραπευόμενη λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού17-18. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες προσβάλλει 
το 14% του πληθυσμού (30 εκατομμύ-
ρια), γεγονός που κοστίζει ετησίως για 
την πολιτεία 2,2 δισεκατομμύρια $1. Η 
παραρρινοκολπίτιδα κλινικά ορίζεται ως 
μία πάθηση που εκδηλώνεται με φλεγμο-
νώδη αντίδραση που αφορά στο βλεν-
νογόνο, πιθανώς το νευροεπιθήλιο, της 
ρινικής κοιλότητας και των παραρρίνιων 

κόλπων, με την παρουσία συνοδών εκ-
κρίσεων σε αυτές καθώς και/ή στο υπο-
κείμενο οστό. 

Οι εκκρίσεις στις ρινικές κοιλότητες εί-
ναι άφθονες και σχετίζονται με σημα-
ντικές παθολογικές αλλαγές στους μα-
λακούς ιστούς της ρινικής κοιλότητας και 
των παραρρίνιων κόλπων και στο οστό. 
Συμπτώματα που σχετίζονται με την πα-
ραρρινοκολπίτιδα αποτελούν: η ρινική 
απόφραξη, η καταρροή, οι πυώδεις ρι-
νικές εκκρίσεις, η οπισθορινική έκκριση, 
το αίσθημα πίεσης και ο πόνος στο πρό-
σωπο. Επίσης αλλαγές στην αίσθηση της 
γεύσης, βήχας, πυρετός, δυσοσμία στό-
ματος, κόπωση, οδονταλγία, φαρυγγίτι-
δα, ωτολογικά συμπτώματα (π.χ. αίσθημα 
πληρότητας) και κεφαλαλγία11. Παρόλο 
που κλασικά αναφέρεται ως κολπίτιδα, 
συχνά προηγείται ρινίτιδα (σπάνια πα-

ρατηρείται χωρίς αυτή). Οι ρινικές κοι-
λότητες και οι παραρρίνιοι κόλποι, ιστο-
λογικά, έχουν πολλές ομοιότητες. 

Ο βλεννογόνος των παραρρίνιων κόλ-
πων αποτελεί συνέχεια του βλεννογόνου 
της ρινικής κοιλότητας. ∆ιεθνής μελέτη 
που έγινε με αξονική τομογραφία έδειξε 
ότι οι βλεννογόνοι της ρινός και των πα-
ραρρινίων κόλπων, συμμετέχουν αυτό-
ματα στο κοινό κρυολόγημα, σε αντίθε-
ση με αυτό που πιστευόταν παλαιότερα 
ότι το κοινό κρυολόγημα επηρεάζει μό-
νο τις ρινικές κοιλότητες14. Έτσι ο όρος 
κολπίτιδα έχει αντικατασταθεί πλέον με 
τον όρο παραρρινοκολπίτιδα. 

Αιτιολογία και παθογένεια
Η εμφάνιση της ρινοκολπίτιδας εξαρ-

τάται από ποικιλία περιβαλλοντικών και 
άλλων παραγόντων (πίνακας 1). Προς 

Ενημερωτικό άρθρο

Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα 
στους ενήλικες:
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Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 25, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006, σελίδες 6-16

Πίνακας 1. Αίτια ρινοκολπίτιδας

Ενδογενείς παράγοντες
Γενετικοί παράγοντες: κυστική ίνωση, σύνδρομο δυσκινησίας κροσσών 
Αλλεργικές, αυτοάνοσες καταστάσεις
Ανατομικές ανωμαλίες
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Νεοπλάσματα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Μολυσματικοί, ιογενείς παράγοντες
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Ιατρογενείς παράγοντες: φάρμακα, χειρουργικές επεμβάσεις 
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το παρόν η πολυπαραγοντική φύση και 
οι πολλές αιτίες της ρινοκολπίτιδας καθι-
στούν αδύνατο τον προσδιορισμό της 
ακριβούς αιτίας της νόσου σε ορισμέ-
νους ασθενείς. 

Πιο ειδικά η ακριβής επίδραση των δι-
αφόρων παραγόντων που οδηγούν σε 
παραρρινοκολπίτιδα δύσκολα προσδι-
ορίζεται σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Από 
την άλλη πλευρά θεωρείται κοινώς γνω-
στό ότι υπάρχει μια κλινική συσχέτιση 
με άλλες καταστάσεις όπως η αλλεργι-
κή ρινίτιδα, η κυστική ίνωση και/ή το 
άσθμα. Έτσι θα μπορούσε να υποστη-
ριχθεί ότι η ρινοκολπίτιδα θεωρείται πε-
ρισσότερο σύνδρομο παρά νόσος. Αν 
και τις περισσότερες φορές ο όρος σύν-
δρομο χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει καταστάσεις στις οποίες η αιτία πα-
ραμένει άγνωστη ή είναι διφορούμενη, 
αυτό συχνά παραβιάζεται2. Όσον αφο-
ρά την παθοφυσιολογία θεωρείται ότι, 
όπως και στην οξεία μέση ωτίτιδα, μια 
οξεία ιογενής λοίμωξη προηγείται της 
ρινοκολπίτιδας. 

Η οξεία ρινοκολπίτιδα κλινικά μπορεί 
να εξελιχθεί σε 4 στάδια: να υποχωρή-
σει, να επιδεινωθεί ή να αναπτυχθεί σε 
συμπωματική ή σε σιωπηλή χρόνια ρι-
νοκολπίτιδα. Ιστοπαθολογικά στην οξεία 
ρινοκολπίτιδα παρατηρείται μια εκτετα-
μένη διαδικασία με νέκρωση, αιμορρα-
γία και/ή ανάπτυξη ελκών όπου κυρι-
αρχούν τα ουδετερόφιλα7. Στη χρόνια 
ρινοκολπίτιδα κυριαρχεί μια εκτεταμέ-
νη ανάπτυξη ίνωσης στην ινώδη στιβά-
δα του βλεννογόνου, όπου κυριαρχούν 
τα λεμφοκύτταρα και τα ηωσινόφιλα επί 
μακρού, προκαλώντας έτσι πιθανές αλ-
λαγές στο οστό. 

Η ιστοπαθολογική εξέταση αποκα-
λύπτει συχνά μια ποικιλία ευρημάτων 
που περιλαμβάνουν (χωρίς να είναι μό-
νο αυτά) ποικίλου βαθμού ηωσινοφιλία 
στους ιστούς και τις εκκρίσεις, πολυπο-
ειδείς σχηματισμούς και την παρουσία 
κοκκιωμάτων, βακτηρίων και μυκήτων. 
Η σημασία των ευρημάτων αυτών και η 
συσχέτισή τους με μια επιτυχημένη θε-
ραπευτική έκβαση απομένει να προσδιο-
ριστεί. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι η χρόνια ρινοκολπίτιδα αντιπροσω-
πεύει ένα μη αναστρέψιμο νόσημα του 
βλεννογόνου και ότι μια επιτυχημένη 
αντιμετώπιση, μερικές φορές, απαιτεί 
και την αφαίρεση του ιστού8. 

Άλλοι πιστεύουν ότι η χρόνια ρινοκολ-

πίτιδα θεωρείται μια πάθηση στην οποία 
η χειρουργική αντιμετώπιση παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην ανακούφιση από τα 
συμπτώματα και ίσως στην αναστροφή 
της νόσου9. Περιορισμένες κλινικές με-
λέτες προτείνουν ότι η φαρμακευτική 
αγωγή από μόνη της θεωρείται επαρκής 
για την αντιμετώπιση των φλεγμονωδών 
παθήσεων των παραρρινίων κόλπων13. 

∆ιάγνωση και διαφορική 
διάγνωση

Τα συμπτώματα της χρόνιας ρινοκολ-
πίτιδας είναι σιωπηλά. Θεωρούνται το 
αποτέλεσμα της χρόνιας φλεγμονής και 
απόφραξης των αντίστοιχων κοιλοτή-
των, καθώς και της παροχέτευσης των 
παραρρινίων κόλπων. 

Η κεφαλαλγία και το αίσθημα πίεσης 
θεωρούνται λιγότερο πρωτεύοντα συ-
μπτώματα, συγκριτικά με τη ρινική από-
φραξη και την παραγωγή παχύρρευστων 
οπισθορινικών εκκρίσεων (αποτελούν τα 
πιο κοινά συμπτώματα)7. Εκτός αυτών 
παρατηρούνται εύκολη κόπωση, βή-
χας και αίσθημα πληρότητας των πα-
ραρρινίων κόλπων. Οι φλεγμαίνουσες 
βλεννώδεις εκκρίσεις συχνά σχηματί-
ζουν μεμβράνες οι οποίες συνήθως εί-
ναι υπεύθυνες για το αίσθημα της ρινι-
κής απόφραξης. 

Η παρουσία παχύρρευστων οπισθο-
ρινικών εκκρίσεων, συχνά ευθύνεται για 
το αίσθημα «του πονόλαιμου»4. Άλλο ση-
μαντικό κριτήριο για τη διάγνωση της 
ρινοκολπίτιδας αποτελεί η ελάττωση ή 
ακόμη και η πλήρης απώλεια της οσφρη-
τικής ικανότητας. Η χρόνια ρινοκολπίτι-
δα προδιαθέτει επίσης στην εμφάνιση 
ρινικών πολυπόδων, οι οποίοι αυξάνουν 
την υποσμία και μπορεί να οδηγήσουν 
ακόμη και στην πλήρη ανοσμία13. 

O βήχας αποτελεί ένα μη ειδικό σύ-
μπτωμα της ρινοκολπίτιδας, το οποίο 
μπορεί να συγχέεται και με το βρογχι-
κό άσθμα ή άλλες παθήσεις. Συνήθως 
αποτελεί το πιο κοινό σύμπτωμα κατά 
τη διάρκεια της νύχτας και ίσως προκα-
λείται από την παραγωγή χημικών με-
σολαβητών, λευκοτριενίων και άλλων 
παραγόντων, ικανών να προκαλέσουν 
αρκετές φορές βρογχόσπασμο6. Ο πυ-
ρετός θεωρείται το περισσότερο σύνη-
θες σύμπτωμα (τόσο στους ενηλίκες όσο 
και στα παιδιά), στα πρώιμα στάδια της 
ρινοκολπίτιδας.

Η διάγνωση συχνά τίθεται 
με τον συνδυασμό:

1. Ιστορικού. 
Τα συμπτώματα είναι περισσότερο 

έντονα τις πρωινές ώρες και ελαττώ-
νονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της 
ημέρας.

2. Κλινικής ωτορινολαρυγγολογικης 
εξέτασης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ρι-
νοσκόπηση (με ενδοσκόπιο).

3. Ψηλάφηση και επίκρουση για ευαι-
σθησία των παραρρινίων κόλπων.

Από την ρινοσκόπηση – ενδοσκόπη-
ση μπορεί να παρατηρηθούν: 1. υπε-
ραιμία και οίδημα του ρινικού βλεννο-
γόνου, 2. ρινικές εφελκίδες, οι οποίες 
είναι αποτέλεσμα των βλεννωδών ή πυ-
ωδών ρινικών εκκρίσεων, 3. βλεννοπυ-
ώδεις εκκρίσεις στο μέσο ρινικό πόρο, 
4. πολύποδες, οι οποίοι προδιαθέτουν 
σε υποτροπιάζοντα επεισόδια χρόνιας 
κολπίτιδας, 5. μορφολογικές ανωμαλίες 
της περιοχής που προδιαθέτουν σε επα-
νειλημμένες ρινοκολπίτιδες (π.χ. σκολί-
ωση του ρινικού διαφράγματος, υπερ-
τροφία κάτω ρινικών κογχών), καθώς 
και 6. υποκύανο αποχρωματισμό των 
κάτω ρινικών κογχών.

Συνιστώνται παρακλινικές εξετάσεις με 
απεικονιστικές μεθόδους: α/α κόλπων 
προσώπου, CT σπλαγχνικού κρανίου. 

Σχετικά με τη διάγνωση, παραθέτου-
με τα μείζονα και ελάσσονα κλινικά κρι-
τήρια της νόσου:

Μείζονα κριτήρια
• Κεφαλαλγία
•  Πόνος και αίσθημα πίεσης στο πρό-

σωπο
• Ρινική απόφραξη 
•  Παχύρρευστο πυώδες οπισθορινι-

κό έκκριμα
•  Οσφρητικές διαταραχές (υποσμία, 

ανοσμία)
•  Παρουσία πύου στη ρινική κοιλότη-

τα κατά τη ρινοσκόπηση

Ελάσσονα κριτήρια
• Πυρετός
• Κακοσμία
•  Βήχας/ευερεθιστότητα (μόνο στα 

παιδιά)
• Οδονταλγία
• Καταβολή
•  Πόνος ή αίσθημα πληρότητας στο 

αυτί
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Τύπος Χρονική  Ιστορικό Κλινικοί παράγοντες  Επισημάνσεις
 διάρκεια   διαφορικής διάγνωσης

Οξεία ≤4  ≥2 μείζονες παράγοντες,  1 μείζων παράγοντας • Πυρετός ή προσωπαλγία
 εβδομάδες 1 μείζονα και 2 ελάσσονες  ή ≥2 ελάσσονες δεν αποτελούν υποδηλωτικό
  παράγοντες, ή πυώδεις  παράγοντες ιστορικό, σε απουσία άλλων
  ρινικές εκκρίσεις  ρινικών σημείων ή 
  στη ρινοσκόπηση  συμπτωμάτων
    • Υποψία για οξεία 
    βακτηριακή 
    παραρρινοκολπίτιδα, αν 
    τα συμπτώματα 
    χειροτερεύουν μετά από 5 
    ημέρες, αν επιμένουν > από 
    10 ημέρες ή σε παρουσία 
    συμπτωμάτων δυσανάλογων 
    αυτών που σχετίζονται 
    με ιογενή λοίμωξη

Υποξεία 4-12  Ίδια με τη χρόνια Ίδια με τη χρόνια Πλήρης υποχώρηση
 εβδομάδες   μετά από αποτελεσματική 
    φαρμακευτική  αγωγή

Οξεία  ≥4 επεισόδια Ίδια με την οξεία _ _
υποτρο- το χρόνο, με
πιάζουσα κάθε επεισόδιο 
 να διαρκεί ≥7 
 με 10 ημέρες 
 και απουσία 
 σημείων ή
 συμπτωμάτων 
 χρόνιας παραρρινο-
 κολπίτιδας

Χρόνια ≥12 ≥2 μείζονες παράγοντες,  1 μείζων παράγοντας ή Η προσωπαλγία δεν αποτελεί
 εβδομάδες 1 μείζων ή 2 ελάσσονες  ≥2 ελάσσονες παράγοντες υποδηλωτικό σύμπτωμα, 
  παράγοντες, ή πυώδεις   σε απουσία άλλων ρινικών
  ρινικές εκκρίσεις   σημείων ή συμπτωμάτων
  ρινοσκοπικά

Οξείες  Αιφνίδια  _ _ _
παροξύνσεις  επιδείνωση
της χρόνιας της χρόνιας 
 παραρρινο-
 κολπίτιδας, 
 με επάνοδο στην 
 αρχική κατάσταση 
 μετά τη θεραπεία

Πίνακας 2. Ταξινόμηση και κλινικά σημεία 
παραρρινικολπίτιδας ενηλίκων12 
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∆ιαφορική διάγνωση 
παραρρινοκολπίτιδας

Πρέπει να γίνεται από: 
1. Την οξεία αλλεργική ρινίτιδα. Υπάρ-

χει ιστορικό αλλεργίας και περιοδικότη-
τα στην εμφάνιση της συμπτωματολο-
γίας, οι ρινικές εκκρίσεις είναι υδαρείς, 
ενώ συνυπάρχει συνήθως διαλείπων 
πταρμός και κνησμός της ρινός.

2. Το βρογχικό άσθμα 
3. Τη γαστροοισοφαγική παλινδρο-

μική νόσο 
4. Τη χρόνια αλλεργική ρινίτιδα. 

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Φαρμακευτική
Τα αντιβιοτικά και τα κορτικοειδή 

ίσως καλύπτουν τα σημεία και τα συ-
μπτώματα της οξείας και χρόνιας ρινο-
κολπίτιδας. Επίσης είναι σημαντικό να 
σημειώσουμε ότι, στην τρέχουσα κλι-
νική πράξη, η χρήση ευρέος φάσμα-
τος αντιβιοτικών πιθανό να αυξάνει την 
αντοχή των μικροβίων σ’ αυτά16. 

Χορηγούνται αντιβιοτικά όπως στη 
βρογχίτιδα και την οξεία μέση ωτίτιδα. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως σε παι-
διά με πυώδη ρινόρροια, ρινική από-
φραξη, βήχα και κεφαλαλγία πρέπει 
να δίνονται αντιβιοτικά από του στό-
ματος, ενώ αντίθετα σε επιπλοκές συ-
νιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση ένα-
ντι του H. influenzae, S. pneumoniae 
και M. catarrhalis18,19-21. 

Η μη σοβαρή οξεία ρινοκολπίτιδα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με αμοξυ-
κιλλίνη. Αν δεν υπάρξει βελτίωση σε 
48-72 ώρες, το αντιβιοτικό θα πρέπει 
να αντικατασταθεί με άλλο που περι-
έχει αναστολείς β-λακταμασών. Από 
του στόματος, οι αναστολείς β-λακτα-
μασών πρέπει να χορηγούνται ως αρ-
χική θεραπεία οξείας ρινοκολπίτιδας 
(σε σοβαρές περιπτώσεις), καθώς και 
για την αντιμετώπιση εμμένουσας συ-
μπτωματικής χρόνιας ρινοκολπίτιδας. 
Για τη χρόνια ρινοκολπίτιδα είναι απα-
ραίτητο να χορηγούνται αντιβιοτικά 
για 4-6 βδομάδες, ενώ για την οξεία 
ρινοκολπίτιδα απαιτείται 10-14 ημέρες 
αντιβιοτική αγωγή. Εάν τα συμπτώμα-
τα συνεχίζονται ή υποτροπιάζουν μέ-
σα σε 5-7 ημέρες από τη διακοπή της 
θεραπείας, η λοίμωξη πρέπει να θεω-
ρείται επίμονη. 

Η λοίμωξη θα πρέπει να θεωρείται 
ως νέα σε κάθε παιδί που ήταν ελεύ-
θερο συμπτωμάτων για 2 ή περισσό-
τερες εβδομάδες και δεν ελάμβανε 
αντιβιοτικά. Εάν τα συμπτώματα επι-
μένουν μετά από 72 ώρες αντιβιοτικής 
αγωγής, είναι απαραίτητο να επανεκτι-
μηθεί ο ασθενής, να αλλάξει η αγωγή 
με ευρέος φάσματος αντιβιοτικό ή να 
ληφθεί καλλιέργεια από το μέσο ρινι-
κό πόρο. Όσον αφορά τη χρόνια ρι-
νοκολπίτιδα, ως γνωστό, η αιτιολογία 
της είναι πολυπαραγοντική. 

Στους σοβαρούς προδιαθεσικούς 
παράγοντες περιλαμβάνονται η αλ-
λεργική ρινίτιδα, οι ιογενείς λοιμώξεις, 
η ΓΟΠ, ανατομικά στοιχεία που παρε-
μποδίζουν την παροχέτευση, η ανοσο-
καταστολή, γενετικοί παράγοντες και 
οι γενετικές ανωμαλίες. Επίσης περι-
βαλλοντικοί παράγοντες όπως ερεθι-
στικοί (καπνός), μικροβιακοί (ιοί, μύ-
κητες, βακτήρια) και φάρμακα που 
προκαλούν ρινίτιδα. 

Έτσι, για τη θεραπεία της απαιτείται 
η αποφυγή ερεθιστικών παραγόντων, 
η χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών 
και αντιισταμινικών, καθώς και η χρή-
ση του θαλασσινού νερού για ρινοπλύ-
σεις. Η αντιβιοτική αγωγή περιλαμβάνει 
τη χρήση αμοξυκιλλίνης-κλαβουλανι-
κού, καθώς και δεύτερης ή τρίτης γε-
νιάς κεφαλοσπορινών. 

Τελευταία προτείνεται όλο και περισ-
σότερο (στην Ιαπωνία) η χρήση χα-
μηλής δοσολογίας μακρολιδίων (π.χ. 
Zithromax) για μακρό χρονικό διά-
στημα (3-12 μήνες), για τη θεραπεία 
της χρόνιας ρινοκολπίτιδας, λόγω της 
επιβεβαιωμένης αντιφλεγμονώδους 
δράσης τους. Η χρήση ιντερφερόνης 
α2 σε ρινικό σπρέι ως αντιιική αγωγή, 
αν και έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει εί-
ναι περιορισμένη λόγω του μεγάλου 
της κόστους. 

 Χειρουργική αντιμετώπιση 
Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπι-

σης της ρινοκολπίτιδας στους ενήλικες, 
διακρίνονται σε απόλυτες και σχετικές. 
Στις απόλυτες υπάρχει αντίστοιχη αιτι-
ολογία, ενώ στις σχετικές η χειρουργι-
κή επέμβαση συνιστάται όταν η φαρ-
μακευτική αγωγή έχει αποτύχει. 

Ως απόλυτες ενδείξεις θεωρούνται:
1. Η αμφοτερόπλευρη, εκτεταμένη 

και πλήρης αποφρακτική ρινική πο-

λυποδίαση με επιπλοκές. Οι ασθενείς 
αυτοί έχουν ολική αποφρακτική ρινική 
πολυποδίαση και πανκολπίτιδα.

2. Επιπλοκές όπως: υποπεριοστικό ή 
απόστημα οφθαλμικού κόγχου, οίδη-
μα Pott στο μετωπιαίο κόλπο, εγκεφα-
λικό απόστημα ή μηνιγγίτιδα.

3. Χρόνια ρινοκολπίτιδα με βλεννώδη 
ή βλεννοπυώδη μορφή. Η ρινοκολπίτι-
δα έχει σιωπηλή έναρξη και εξελίσσεται 
σε χρόνια μορφή, η οποία ίσως σχετί-
ζεται με τη διάβρωση του οστού.

4. Επιθετική ή αλλεργική μυκητιασι κή 
ρινοκολπίτιδα. Σε αυτούς τους ασθε-
νείς, το χειρουργείο συνιστάται με στό-
χο τον καθαρισμό της περιοχής από 
τους νεκρωμένους ιστούς, την παρο-
χέτευση και τον αερισμό.

5. ∆ιάγνωση νεοπλασίας στη ρινική 
κοι λότητα ή τους παραρρινίους 

6. Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υ γρού 
(ΕΝΥ).

Σχετικές ενδείξεις 
Η χρόνια ρινοκολπίτιδα των ενηλί-

κων αποτελεί την πρωταρχική σχετική 
ένδειξη για χειρουργείο. Εδώ ανήκουν 
οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για 
χρόνια ρινοκολπίτιδα, αλλά δεν είχαν 
αποτελεσματική βελτίωση των συμπτω-
μάτων. Επίσης συνιστάται σ’ αυτούς 
με υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας 
ρινοκολπίτιδας.

Οι ενδείξεις μπορεί να τροποποιη-
θούν από ανατομικές παραλλαγές της 
ρινικής κοιλότητας και των παραρρινί-
ων κόλπων, καθώς και από άλλα σχε-
τιζόμενα νοσήματα. 

Ορισμένοι παράγοντες ίσως τρο-
ποποιούν τις ενδείξεις για χειρουρ-
γείο και είναι σημαντικοί. Τέτοιοι θε-
ωρούνται:

1. Γενετικές παραλλαγές στην ανα-
τομία ρινός-παραρρινίων

2. Νοσήματα συνδετικού ιστού
3. Σακχαρώδης διαβήτης
4. Καταστάσεις με ανοσοκαταστολή 

(ιογενείς λοιμώξεις, χημειοθεραπεία και 
μεταμοσχεύσεις οργάνων)

5. Κυστική ίνωση
6. Εκ γενετής σύνδρομα με συμμετο-

χή των παραρρινίων (π.χ. Marfan)
7. ∆υσκινησία των βλεννογονικών 

κρο σ σών
8. Αλλεργική μυκητιασική ιγμορίτι-

δα. 

PANELL WRL 25.indd   12PANELL WRL 25.indd   12 3/10/2006   1:02:30 ìì3/10/2006   1:02:30 ìì



14

Συζήτηση 
Επειδή η παραρρινοκολπίτιδα θεωρεί-

ται μια νόσος με σημαντική επίδραση 
στην ποιότητα της ζωής των ασθενών1,13 
και πιθανές επιπλοκές, θα πρέπει να δια-
γνωσθεί και να θεραπευτεί σωστά. 

Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να αξι-
ολογήσουν το ιστορικό του ασθενούς 
και τα συμπτώματα, και να αναζητή-
σουν με την κλινική εξέταση τα σημεία 
που θα τους οδηγήσουν στην κατάλλη-
λη διάγνωση. H ταξινόμηση γίνεται με 
βάση τη χρονική διάρκεια των συμπτω-
μάτων, τους κλινικούς δείκτες και τα κρι-
τήρια στα οποία στηρίζεται η διάγνωση. 
Στην ταξινόμηση αυτή δε λαμβάνονται 
υπόψη οι αιτίες της πολυπαραγοντικής 
αυτής νόσου. 

Οι κλινικοί ιατροί πρέπει να θέτουν 
στη διαφορική διάγνωση αρκετά νο-
σήματα όταν συνυπάρχουν καταστά-
σεις που ίσως συμβάλλουν στην αιτι-
οπαθογένεια της ρινοκολπίτιδας. Για 
παράδειγμα, ένας ασθενής με χρόνια 
ρινοκολπίτιδα μπορεί ταυτόχρονα να 
πάσχει από αλλεργική νόσο του ανα-
πνευστικού, κυστική ίνωση ή να είναι 
ανοσοκατασταλμένος.

Οξεία ρινοκολπίτιδα 
Έχει ξαφνική έναρξη και διαρκεί έως 

τέσσερις βδομάδες. Τα συμπτώματα συ-
νήθως υποχωρούν τελείως και δεν απαι-
τείται μακροχρόνια χρήση αντιβιοτικών. 
Το ιστορικό που φανερώνει την ύπαρξη 
οξείας ρινοκολπίτιδας πρέπει να περιλαμ-
βάνει δύο ή περισσότερα μείζονα κριτή-
ρια ή ένα μείζον και δύο ελάσσονα. 

Παρόλα αυτά, η παρουσία πυώδους 
ρινικού εκκρίματος αποτελεί ισχυρή έν-
δειξη για τη διάγνωση. Σε απουσία άλ-
λων ρινικών ευρημάτων, ο πόνος ή ο 
πυρετός από μόνα τους δεν αποτελούν 
ισχυρά σημεία. Σοβαρή, παρατεταμένη 
ή επιδεινούμενη λοίμωξη ίσως σχετίζε-
ται με μη ιογενείς παράγοντες. 

Προτεινόμενοι παράγοντες στην οξεία 
βακτηριακή ρινοκολπίτιδα θεωρούνται η 
επιδείνωση των συμπτωμάτων μετά από 
πέντε ημέρες, η επιμονή των συμπτωμά-
των για περισσότερο από 10 ημέρες ή η 
παρουσία συμπτωμάτων δυσανάλογων 
με τυπική ιογενή λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού. 

Υποξεία ρινοκολπίτιδα 
Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της οξείας 

η οποία δεν έχει υποχωρήσει. Η κατά-
σταση αυτή διαγιγνώσκεται μετά από 
4 βδομάδες οξείας ρινοκολπίτιδας και 
διαρκεί έως 12 βδομάδες. Ενώ δεν εί-
ναι πλήρως γνωστό ότι αντιπροσωπεύ-
ει κάποια ξεχωριστή ιστοπαθολογική 
οντότητα, εντούτοις απαιτεί διαφορετι-
κή θεραπεία από την οξεία και τη χρό-
νια μορφή. 

Οι ασθενείς με υποξεία ρινοκολπίτιδα 
μπορεί να έχουν θεραπευτεί ή όχι από 
την οξεία φάση και τα συμπτώματα να 
είναι λιγότερο σοβαρά από την οξεία. 
Αντίθετα από την οξεία ρινοκολπίτιδα, 
ο πυρετός δε θεωρείται μείζον κριτή-
ριο. Τα κλινικά κριτήρια που απαιτού-
νται για τη διάγνωση της υποξείας είναι 
τα ίδια με της χρόνιας. Η υποξεία συ-
νήθως υποχωρεί πλήρως μετά από μια 
επιθετική θεραπευτική αγωγή.

Υποτροπιάζουσα οξεία 
ρινοκολπίτιδα 

Ορίζεται από τα ίδια συμπτώματα 
και ευρήματα όπως και η οξεία, που 
χειροτερεύουν όμως μετά από 5 ή εμ-
μένουν πάνω από 10 ημέρες. Παρόλα 
αυτά κάθε επεισόδιο διαρκεί 7-10 ημέ-
ρες ή περισσότερο και ίσως φτάσει τις 4 
βδομάδες. Επιπλέον πρέπει να έχουμε 
τουλάχιστον 4 επεισόδια το χρόνο. 

Μεταξύ των επεισοδίων τα συμπτώ-
ματα απουσιάζουν χωρίς αντιβιοτική 
θεραπεία, τα δε διαγνωστικά κριτήρια 
είναι κατά τα άλλα πανομοιότυπα με 
αυτά της οξείας μορφής.

Χρόνια ρινοκολπίτιδα 
Πρόκειται για ρινοκολπίτιδα η οποία 

διαρκεί πάνω από 12 βδομάδες. Η δι-
άγνωση επιβεβαιώνεται από τα μείζονα 
και ελάσσονα κριτήρια, με ή χωρίς ευ-
ρήματα από την κλινική εξέταση. 

Ένα ισχυρό ιστορικό που αντιστοιχεί 
σε χρόνια ρινοκολπίτιδα περιλαμβάνει 
την παρουσία δύο ή περισσοτέρων μει-
ζόνων κριτηρίων ή ενός μείζονος και 
δύο ελασσόνων. 

Ύποπτο ιστορικό θεωρείται η παρου-
σία δύο ή περισσοτέρων ελασσόνων 
κριτηρίων ή ενός μείζονος. Η προσω-
παλγία δεν αποτελεί ισχυρό σημείο, αν 
απουσιάζουν άλλα ρινικά κριτήρια. Η 
καλλιέργεια ίσως έχει ιδιαίτερη σημα-
σία όταν παρατηρείται αντίσταση στα 
χορηγούμενα αντιβιοτικά.

Παροξυσμοί οξείας σε έδαφος 
χρόνιας ρινοκολπίτιδας 

Χαρακτηρίζεται είτε από ξαφνική επι-
δείνωση της κατάστασης της χρόνιας ρι-
νοκολπίτιδας είτε από νέα συμπτωμα-
τολογία. Τυπικά τα οξεία συμπτώματα 
υποχωρούν τελείως μεταξύ των επεισο-
δίων. Λόγω της υποκείμενης χρόνιας κα-
τάστασης, η βακτηριακή χλωρίδα ίσως 
παρουσιάζει αντίσταση ή άτυπη συμπε-
ριφορά. Έτσι η ενδοσκοπικά καθοδη-
γούμενη λήψη καλλιέργειας ίσως είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιλογή της 
κατάλληλης αντιβιοτικής θεραπείας. 

Η προτεινόμενη φαρμακευτική αγω-
γή θα πρέπει να βασίζεται στο ιστορι-
κό, στην προσεκτική κλινική εξέταση και 
στην καλλιέργεια. Οι ενδοσκοπικές τεχνι-
κές μπορεί να αποκαλύψουν τα σημεία 
της φλεγμονής στους παραρρινίους και 
να συμβάλουν στη σωστή χειρουργική 
αντιμετώπιση της νόσου. 

Συμπεράσματα
1. Η ρινοκολπίτιδα αποτελεί ένα φλεγ-

μονώδες νόσημα της ρινός και των πα-
ραρρινίων. Ο όρος ρινοκολπίτιδα έχει 
αντικαταστήσει αυτόν της ιγμορίτιδας, 
διότι της τελευταίας προηγείται συχνά 
ρινίτιδα η οποία σπάνια απαντάται χω-
ρίς συνοδό φλεγμονή των ρινικών κοι-
λοτήτων. 

2. Αποτελεί την πιο συχνά θεραπευό-
μενη λοίμωξη του ανώτερου αναπνευ-
στικού και η συχνότητά της αυξάνει συ-
νεχώς.

3. Η αιτιολογία της νόσου εξαρτάται 
από ποικιλία περιβαλλοντικών και ενδο-
γενών παραγόντων, που συνήθως είναι 
δύσκολο να προσδιοριστούν.

4. Η διάγνωση βασίζεται στο συνδυ-
ασμό λεπτομερούς ιστορικού, κλινικής 
εξέτασης (ενδοσκόπησης) και των πορι-
σμάτων των ακτινο-τομογραφικών εξετά-
σεων (CT). Έχουν καθιερωθεί ορισμένα 
μείζονα και ελάσσονα κριτήρια για τη δι-
άγνωση της χρόνιας ρινοκολπίτιδας, τα 
οποία είναι ευαίσθητα αλλά όχι ειδικά. 
Το « χρυσό κλειδί» της διάγνωσης απο-
τελεί η αξονική τομογραφία.

5. Η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί τη 
θεραπεία εκλογής, πριν τεθεί η χειρουρ-
γική ένδειξη, για ασθενείς που δεν βελ-
τιώνονται. Αυτή περιλαμβάνει τη χρή-
ση αντιβιοτικών (κυρίως μακρολιδίων) 
για μεγάλο χρονικό διάστημα (3-12 μή-
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νες), καθώς και ρινικών αποσυμφορη-
τικών. Πρέπει να αποφεύγονται οι εξω-
γενείς ερεθιστικοί παράγοντες.

6. Οι ενδείξεις της χειρουργικής αντι-
μετώπισης διακρίνονται σε απόλυτες και 
σχετικές. Η επιλογή των σωστών ενδείξε-
ων για χειρουργική αντιμετώπιση βασί-
ζεται στη σωστή κλινική διάγνωση. Αυτή 
επιβεβαιώνεται από τα πορίσματα των 
παρακλινικών εξετάσεων και τα ενδο-
σκοπικά χειρουργικά ευρήματα. 

Summary
Chronic adults rhinosinusitis: 
Diagnostic and therapeutic 
approach
S. Doumazios, A. Panou, M. 
Aggeli, D Assimakopoulos

Rhinosinusitis is an inflammatory 
disease of the nose and the paranasal 
sinuses, with an etiology that depends 
on a variety of environmental and host 
factors. It is the most commonly treated 
upper respiratory tract infection with 
increasing incidence. Because it has a 
significant impact on quality of life, it must 

be appropriately diagnosed and treated. 
Medical treatment is the treatment of 
choice, although in selected cases surgical 
treatment is indicated, either endoscopic 
surgery or traditional techniques.

Key words: rhinosinusitis, diagnosis, 
treatment.
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