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Νέες χειρουργικές τεχνικές, χωρίς εξωτερικές τομές, αφαιρούν με ακρίβεια 
τους πολύποδες από τη μύτη και προσφέρουν άμεση ανάρρωση.

Οι πολύποδες είναι διογκώ-
σεις του βλεννογόνου μέσα στη 
μύτη, με κύρια συμπτώματα το 
έντονο μπούκωμα, την ελάττωση 
της όσφρησης, τους έντονους πο-
νοκεφάλους, το βήχα και την κα-
κουχία. Τα αίτια που τους προκα-
λούν είναι η αλλεργική ρινίτιδα, 
η κληρονομικότητα, οι συνθήκες 
διαβίωσης σε κλειστούς χώρους 
με κακό αερισμό, η διατροφή, οι 
χρόνιες φλεγμονές όπως η ιγμο-
ρίτιδα και πολλά άλλα. Οι πολύ-
ποδες προξενούν συχνά φλεγμο-
νές στα παραρρίνια, κακή οξυγό-
νωση, διαταραχές στον ύπνο, όπως 
αποφρακτική άπνοια, ζάλη, αστά-
θεια, θολούρα, βαρύ κεφάλι και 
πολύ δύσκολη αναπνοή, που προ-
καλεί ξηροστομία. Επίσης, συχνή 
είναι και η πιθανότητα να δημι-
ουργηθεί άσθμα ή, αν προϋπάρ-
χει, να επιβαρυνθεί σημαντικά.

H διάγνωση
Μπορεί οι πολύποδες να είναι πο-

λύ μικροί ή να υπάρχει ένας μο-
νήρης χοανοπολύποδας που βγαί-
νει από το ιγμόρειο. Βασική εξέ-
ταση αποτελεί η ενδοσκόπηση, η 
οποία δίνει εικόνα για τη βαρύτη-
τα της χρόνιας νόσου. Απαιτού-
νται επί σης απεικονιστικές εξε-
τάσεις, όπως αξονική και μαγνη-
τική τομογραφία, έλεγχος για αλ-
λεργίες και η καλλιέργεια υπό εν-
δοσκόπηση του πυώδους υλικού. 
Ενδέχεται ακόμα να πρόκειται για 
ανεστραμμένο θήλωμα της μύτης, 
που είναι ένας συχνός καλοήθης 
όγκος, ο οποίος σπανιότατα μπο-
ρεί να εμφανίσει εξαλλαγή.

Η αντιμετώπιση
Το κυριότερο βήμα στη θεραπεία 
είναι να πειστεί ο ασθενής ότι 
έχει ένα χρόνιο πρόβλημα και 
πρέπει να το παρακολουθεί. Στη 
συνέχεια κρίνεται απαραίτητη η 
φαρμακευτική αγωγή με σπρέι 
κορτιζόνης, αντισταμινικά, κορ-
τιζόνη σε ενέσεις ή από το στό-

μα. Επίσης, πολύ βασικό μέρος 
της θεραπείας αποτελούν οι συ-
στηματικές ρινικές πλύσεις με 
φυσιολογικό ορό ή θαλασσινό νε-
ρό. Αν ο ασθενής δεν μπορεί να 
έχει καλή ποιότητα ζωής παρά 
τη φαρμακευτική αγωγή, τότε το 
χειρουργείο δίνει τη λύση, γιατί 
καθαρίζει και διανοίγει όλες τις 
περιοχές της μύτης και των πα-
ραρρίνιων κόλπων που πάσχουν. 
Πλέον, το χειρουργείο αυτό μπο-
ρεί να γίνει με κάμερα ενδοσκο-
πικά και πολύ στοχευμένα. Η εν-
δοσκοπική χειρουργική είναι λει-
τουργική χειρουργική, που αφαι-
ρεί μόνο τους ιστούς που πάσχουν, 
χωρίς εξωτερικές τομές, ενώ σε 
πιο σύνθετες περιπτώσεις ή επα-
νεπεμβάσεις προσφέρει μεγάλη 
ακρίβεια στους χειρισμούς με τη 
χρήση της νευροπλοήγησης. Αυ-
τό εξασφαλίζει στον ασθενή τα-
χύτερη επούλωση και ανάρρωση, 
άρα και άμεση επάνοδο στις κα-
θημερινές του δραστηριότητες.

Η απαλλαγή από τους 
πολύποδες εξασφαλίζει, 
μεταξύ άλλων, και καλό 

ύπνο. Εδώ, η Μέρι 
Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ 
και ο Κρις Μεσίνα σε 
σκηνή από την ταινία 

«Alex of Venice». 
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