
E 
ίναι η επο
χή του χρό
νου που τα 
αλλεργικά 
νοσ ήματα 

προσβάλλουν ιδιαίτερα το 
αναπνευστικό μας σύστημα, 
ενώ ταυτόχρονα παρουσιά
ζουν αύξηση σε όλες τις ηλι
κιακές ομάδες. Η νοσηρότη
τα της αλλεργικής ρινίτιδας 
προκαλείται από την ίδια τη 
νόσο αλλά και από επιπλο
κές της, όπως η ιγμορίτιδα, οι 
διαταραχές του ύπνου και οι 
συνέπειες της αναπνοής από 
το στόμα. Η ιγμο ρίτιδα είναι 
φλεγμονή του ιγμορείου, 
ενός από τους παραρρίνιους 
κόλπους, και τα συμπτώματα 
είναι πονοκέφαλος, επίμονο 
μπού  κωμα, κόπωση, πυώ
δεις βλέννες και δέκατα.

Πολλές φορές η διάγνω
ση της ιγμορίτιδας γίνεται 
βιαστικά. Έχει βρεθεί ότι λιγότερο από το 10% των ασθε νών 
που επισκέπτονται το γιατρό για αυτόν το λόγο έχει τελικά ιγ
μορίτιδα. Η πιο συνηθισμένη αιτία για την ιγμορίτιδα είναι 
ένα κοινό κρύ ω μα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και μετά από 
είσοδο μολυσμένου νερού στη μύτη κατά τη διάρκεια της κο
λύμβησης ή των καταδύσεων. Εκτός από τα ιγμόρεια υπάρ
χουν και άλλοι παραρρίνιοι κόλποι, και ο πόνος από τη φλεγ
μονή σε καθέναν από αυτούς εντοπίζεται σε διαφορετικό ση
μείο. Ο σφηνοειδής κόλπος έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι 
απομονωμένος και όταν κάνει φλεγμονή επιμένει περισσότε
ρο. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάθει κανείς σφηνοειδίτιδα αν 
έχει στραβό διάφραγμα, πολύποδες, αλλεργίες ή φλεγμονές 
από τα γύρω όργανα, όπως από τις αμυγδαλές και τα κρεατά

κια. Τα πιο συχνά συμπτώ
ματα με τα οποία εμφανίζεται 
η σφηνοειδίτιδα είναι πονο
κέφαλος, κυρίως πίσω από 
τα μάτια, επίμονο μπούκωμα, 
φλέματα στο πίσω μέρος της 
μύτης, ατονία, αστάθεια ή 
θάμπωμα στα μάτια. 

Η διάγνωση γίνεται με εν
δοσκοπική αξιολόγηση με τα 
άκαμπτα και εύκαμπτα ενδο
σκόπια, με απεικονιστικές με
θόδους (CT, MRI) καθώς και 
με λήψη καλλιέργειας ενδο
σκοπικά. Η θεραπεία πε
ριλαμβάνει αντιβιοτικά, απο
συ μ φορητική αγωγή και αντι
σταμινικά. Η χειρουρ γική αντι 
μετώπιση ενδείκνυται στην 
περίπτωση που ο ασθε νής δεν 
ανταποκριθεί στη φαρμακευ
τική αγωγή και με αυτήν αντι
μετωπίζονται ταυτόχρονα και 
άλλα προβλήματα, όπως 
στραβό διάφραγμα, πολύπο

δες, μεγάλες κόγχες. Σημαντική είναι η συμβολή και της νευρο
πλοήγησης στη διάρκεια της επέμβασης. Η εφαρμογή των νέων 
αυτών τεχνικών στο πλαίσιο της minimally invasive surgery 
προσφέρει ριζική λύση στη θεραπεία των παραρρινοκολπίτι
δων, εξασφαλίζοντας άμεση επαναφορά του ασθενούς στις δρα
στηριότητές του και βελτίωση όλων των ενοχλητικών συμπτω
μάτων μέσα σε ένα μήνα. Επιπλέον, στους ασθενείς με αλλεργι
κή ρινίτιδα και άσθμα αλλάζει το προφίλ αυτής της χρόνιας νό
σου, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν πλέον εύκολο στόχο στις 
λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες την Ανατολή Παταρίδου, 
χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο κεφαλής και τραχήλου, παιδοΩΡΛ, 
συνεργάτη νοσοκομείου Υγεία - Μητέρα. (pataridou.gr)
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AΝΑΠΝΟΗ
Βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας αντιμετωπίζοντας κάθε λοίμωξη 

του αναπνευστικού, όπως η σφηνοειδίτιδα, γνωστή και ως «ύπουλη ιγμορίτιδα».
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