
S P E C I A L  S E C t I o n

Ηιγμορίτιδα μπορεί να προκλη-
θεί από ιογενή ή μικροβιακή 
λοίμωξη, τραυματισμό, φλεγ-

μονές των δοντιών, ανατο-
μικές ανωμαλίες στο ρινικό 
διάφραγμα ή στον μέσο ρι-
νικό πόρο και υπερτροφία 
των κογχών. Βεβαίως, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ακόμα 
έναν επιβαρυντικό παράγο-
ντα, την αλλεργική ρινίτιδα 
(με ή χωρίς πολύποδες), η 
οποία ταλαιπωρεί μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού, 
με σημαντικό προδιαθεσι-
κό παράγοντα τον δυτικό 
τρόπο οικιακής διαβίωσης, 
την έλλειψη άσκησης και τη 
διατροφή με πολλά ζωικά 
προϊόντα.

> Πως αντιμετωΠι-
ζεται

Οι επιπτώσεις της ιγμο-
ρίτιδας, ειδικά της χρόνι-
ας, είναι πολλές και επη-
ρεάζουν την ποιότητα ζωής, 
καθώς προκαλούν κούρα-
ση και μειωμένη ευεξία. Το 
βασικό βήμα στην αντιμε-
τώπιση της ιγμορίτιδας εί-
ναι ο ενδοσκοπικός έλεγ-
χος της μύτης και η αξονική τομογρα-
φία του σπλαχνικού κρανίου, ώστε να 
καθοριστούν με ακρίβεια τα αίτια και 
η έκταση της φλεγμονής. Ανάλογα με 
τα ευρήματα, η αντιμετώπιση μπορεί 
να είναι συντηρητική ή χειρουργική. 
Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβά-
νει τη χορήγηση κατάλληλης αντιβίω-

σης σε συνδυασμό με πλύσεις και ρι-
νικά σπρέι, αλλά πολύ συχνά δεν λύ-
νει το πρόβλημα. Η χειρουργική επέμ-

βαση κρίνεται απαραίτητη όταν, παρά 
τη φαρμακευτική αγωγή, η ιγμορίτιδα 
επιμένει και τεκμηριώνεται ενδοσκο-
πικά και απεικονιστικά.

Στις επίμονες αυτές περιπτώσεις, 
όπου η λύση τελικά είναι η χειρουρ-
γική αντιμετώπιση, είναι σημαντικό 
να γίνεται έγκαιρα και να μην προκύ-

πτουν επιπλοκές από τα γύρω όργα-
να, όπως το μάτι, ο εγκέφαλος ή τα 
αυτιά. Σήμερα, χάρη στην εξέλιξη της 

τεχνολογίας, οι επεμβάσεις 
αυτές γίνονται ενδοσκοπι-
κά με μεγάλη ακρίβεια στους 
χειρισμούς, χάρη στη μεγέ-
θυνση, τον φωτισμό και τη 
χρήση της νευροπλοήγησης. 
Συγχρόνως, στην ίδια επέμ-
βαση μπορούν να διορθω-
θούν, αν υπάρχουν, το στρα-
βό διάφραγμα, οι κόγχες και 
οι πολύποδες ανώδυνα, χω-
ρίς πρήξιμο ή μελάνιασμα.

> Η ενδοςκοΠικΗ με-
θοδος προσφέρει ανώδυ-
νη, χωρίς τομές, ριζική λύση 
στην αντιμετώπιση των ιγ-
μορίτιδων, εξασφαλίζο-
ντας άμεση επαναφορά του 
ασθενούς στις δραστηριότη-
τές του, καθώς και σταδιακή 
βελτίωση μέσα σε έναν μήνα 
όλων των ενοχλητικών συ-
μπτωμάτων. Ακόμα, στους 
ασθενείς με αλλεργική ρινί-
τιδα και άσθμα αλλάζει το 
προφίλ αυτής της χρόνιας νό-
σου και δίνει τη δυνατότη-
τα να μην είναι εύκολος στό-

χος στις λοιμώξεις του αναπνευστικού.
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