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Ρινο - παραρρινοκολπιτιδες  

• Μύτη και παραρρίνιοι κόλποι 
βρίσκονται σε στενή 
ανατομική συσχέτιση που 
οδηγεί σε σημαντικό βαθμό 

αλληλοεπίδραση



Ρίνοπαραρρινοκολπίτιδες

Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 



Δομή ομιλίας
από τα συνήθη στα σπάνια 

• Κλινικά και διαγνωστικά  χαρακτηριστικά της 
χρόνιας παρα-ρινοκολπίτιδας (ΧΡΚ)

• Παθοφυσιολογία (ο ρόλος των μικροβίων, 
αλλεργικής φλεγμονής)

• Κλινικές εκδηλώσεις – Διάγνωση

• Αντιμετώπιση

• Συμπεράσματα



Φλεγμονή της μύτης και ενός ή 
περισσοτέρων κόλπων

Ρινοπαραρρινοκολπίτι
δα



Ρινο-παραρρινοκολπίτιδα (ΧΡΚ) 

 Οξεία ΧΡΚ: 7 ημ- 4 εβδ

 Υποτροπιάζουσα ΧΡΚ: >4 επεισόδια οξείας ΧΡΚ/έτος

 Υποξεία ΧΡΚ: 1-3 μήνες

 Χρόνια ΡΠΡΚ: > 3 μήνες 

12 εβδ

χρόνια



Ανατομία παραρρίνιων κόλπων 



Παραρρίνιοι Κόλποι

Aeration begins 

at  7- 8 years oldPresent at birth4- 5 yo



Παραρρίνιοι Κόλποι



Ανατομία-Ιστολογία



Ανατομία παραρρίνιων κόλπων

Οι κόλποι εκβάλουν μέσω των πόρων στην κάθε ρινική κοιλότητα



Χρόνια Ρινο-παρρινοκολπίτιδα



♦ βατότητα στομίων,

♦ λειτουργία επιθηλίου & κροσσών, 

♦ ποιότητα-ποσότητα εκκρίσεων

Ρινο-παραρρινοκολπίτιδα

Θεμελιώδους σημασίας:



 Αλλεργική ρινίτιδα

 Ανοσολογικές διαταραχές

εκλεκτική IgA ανεπάρκεια, κοινή ποικίλη 

ανοσοανεπάρκεια, έλλειψη υποτάξεων IgG,

↓παραγωγή abs, ↓λειτουργικότητα επιθηλίου 

πχ ↓έκκριση πεπτιδίων & ενζύμων πχ defensins, 

lysozyme

 ΚΙΝ, δυσκινησία κροσσών

 Ανατομικές ανωμαλίες/πολύποδες

 Αδενοειδείς εκβλαστήσεις

Χρόνια ρινο-παραρρινοκολπίτιδα
Προδιαθεσικοί παράγοντες



Ταξινόμηση Χρόνιας 
Ρινοπαραρρινοκολπίτιδας

ΌΧΙ Ρινικοί 
Πολύποδες 
(CRSsNP)

Ρινικοί Πολύποδες
(CRSwNP)

Ηωσινοφιλική 
Βλέννη

AFS

Διαφορετικοί φαινότυποι

AFS: Αλλεργική μυκητιασική ρινοκολπίτιδα



Παθοφυσιολογία ΡΠΡΧ

πολυπαραγοντική



παθοφυσιολογια ΧΡΚ

Λοιμώδους αιτιολογίας:    αριθμός πολυμορφοπυρήνων, IL8, Th1 απάντηση

Μη Λοιμώδους αιτιολογίας:  εωσινόφιλα, IL5, Th2 απάντηση



Παθοφυσιολογία  
ρινο-παραρρινοκολπίτιδας

 Ρόλος των μικροβίων: όχι ξεκάθαρος

 Κατάλληλη καλλιέργεια: μέσου ρινικού πόρου ή 

αναρρόφηση από παραρρίνιο κόλπο. 

Cazzavillan A et al. Pediatr Allergy Immunol 2012: 23 (Suppl 22); 32

Austin RS. Pediatr Clin N Am 2013: 60; 979



Παθοφυσιολογία                     
ρινο-παραρρινοκολπίτιδας

 Μικροβιολογία: 

α-hemolytic Streptococcus (20,8%), 

 Haemophilus influenzae (19,5%), 

 Strept. pneumoniae (14%), 

 Staphylococcus coagulase( )(13%), 

Staph. aureus (9,3%), 

 Anaerobes (8%)

Cazzavillan A et al. Pediatr Allergy Immunol 2012: 23 (Suppl 22); 32

Austin RS. Pediatr Clin N Am 2013: 60; 979



Παθοφυσιολογία 
ρινο-παραρρινοκολπίτιδας

• Μικροβιακές βιομεμβράνες (biofilms): 
καθοριστικός ρόλος
(συσσωρευμένα μικρόβια σε υλικό 
πολυσακχαριτών, νουκλεϊνικών οξέων, πρωτεϊνών)

• Αδενοειδείς εκβλαστήσεις (<6-12 ετών): μηχανική 
απόφραξη ή/και reservoir μικροβίων ανεξαρτήτως 
μεγέθους

Cazzavillan A et al. Pediatr Allergy Immunol 2012: 23 (Suppl 22); 32

Austin RS. Pediatr Clin N Am 2013: 60; 979



Ο ρόλος των βιομεμβρανών στην ΧΡΚ

Μικροοργανισμοί που περιλαμβάνονται στην φυσιολογική

μικροβιακή χλωρίδα μπορούν σε κατάλληλες συνθήκες να

σχηματίζουν βιομεμβράνες και να αποτελούν αιτία λοιμώξεων



Βιομεμβράνες 

• Βασική δομική μονάδα της βιομεμβράνης είναι οι
μικροαποικίες μικροβίων, δομές σαν μανιτάρι ή σαν
πυραμίδα



Στάδια σχηματισμού βιομεμβρανών

1. Προσκόλληση των ελεύθερων (planktonic) βακτηριδίων 

2. Δημιουργία μικροβιακών συσσωμάτων 

3. Πολλαπλασιασμός και δημιουργία μικροαποικιών με μορφή 
μανιταριού 

4. Σχηματισμός βιομεμβράνης 

5. Αποκόλληση και διασπορά μικροβιακών κυττάρων 



Χαρακτηριστικα των μικροβίων στις 
βιομεμβρανες 

Αρχέγονος ιστός-νέες ιδιότητες

• Αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά 

• Διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης 

• Αυξημένο αριθμό ανταλλαγής γενετικού υλικού 

• Αυξημένη δυνατότητα εξουδετέρωσης άμυνας του ξενιστή 

• Επικοινωνία μεταξύ τους μέσω παράγωγης ειδικών μορίων –
σημάτων 

Badr DT, Gaffin J, et al, Pediatric Rhinosinusitis, Curr Treat Options Allergy, 2016



Ρόλος των βιομεμβρανών

• Aπό την στιγμή που 
δημιουργουνται οι βιομεμβράνες
αυτές απεκρίνουν πλαγκτονικους 
μικροοργανισμούς 

• Έτσι κύκλος επανεισόδου και 
επαναλοιμωξης από παθογόνους 
μικροοργανισμούς του 
ρινοφαρυγγα μέσα στα παραρρίνια 
δημιουργεί την κλινική οντότητα 
που λέγεται χρόνια ρινοκολπίτιδα



Δεξαμενές των βιομεμβρανών για 

τους παραρρινίους κόλπους

• Αδενοειδείς εκβλαστήσεις 

• Αμυγδαλές 

• Βλεννογόνος του  ρινοφάρυγγα 



Αδενοειδείς εκβλαστήσεις και  
χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα

Μηχανική αιτία 
απόφραξης

και κυρίως ως 

δεξαμενή μικροβίων



Pediatric chronic rhinosinusitis 

• Σύγκριση βλεννογόνου αδενοειδών εκβλαστήσεων  που 
αφαιρέθηκαν από παιδιά με χρόνια ρινοκολπίτιδα, με αυτή, 
παιδιών με αποφρακτική υπνική άπνοια 

• Στα παιδιά με χρόνια ρινοκολπίτιδα το 94,9%της επιφάνεια 
βλεννογόνου καλυμμένη  με ώριμες βιομεμβράνες 

• Αποφρακτική υπνική άπνοια μόνο το 1,9%

•Daniel L Hamilos, Pediatric chronic rhinosinusitis, Rhinol Allergy 29, 414-420, 2015

•Claus Bachert et al, From one disease to different phenotypes, Pediat Allergy Immunol, 2012, 

23 Suppl 22 2-4



Παθοφυσιολογια XRK

Λοιμώδους αιτιολογίας:    αριθμός πολυμορφοπυρήνων, IL8, Th1 απάντηση

Μη Λοιμώδους αιτιολογίας:  εωσινόφιλα, IL5, Th2 απάντηση



Allergy 
2011

• Επίπτωση της ΧΡΚ, 57 128 άτομα ,12  χώρες
• Ισχυρή συσχέτιση με άσθμα και αλλεργία (56,7%)



Η υποκείμενη αλλεργία προδιαθέτει στην ανάπτυξη 

χρόνιας ρινο-παρρινοκολπίτιδας ?
• Επιπολασμός αλλεργίας στη  ΧΡΚ: 27-80% 

Emanuel IA, Shah SB. Otolaryngology--head and neck surgery 2000;123:687-91.

Asero R, Bottazzi G. Annals of allergy, asthma & immunology : 2001;86:283-5.

Hamilos DL. Clinical allergy and immunology 2007;20:299-320

.

None

Perennial and 
seasonal

Perennial

Seasonal



• Μόνο το 30% από 352 παιδιά με ΧΚ είχαν θετικά SPT

– Παρόμοια συχνότητα με τον γενικό πληθυσμό (31.8%)

Leo G, al Chronic rhinosinusitis and allergy. Pediatric allergy 

and immunology 2007;18 Suppl 18:19-21.

Αντιφατικά αποτελέσματα

Η υποκείμενη αλλεργία προδιαθέτει στην ανάπτυξη 

χρόνιας ρινο-παρρινοκολπίτιδας?



The association between allergy and chronic rhinosinusitis with and 
without nasal polyps: 

an evidence-based review with recommendations
Int Forum Allergy Rhinol. 2014 

• 34 άρθρα

• Μικτά αποτελέσματα (οι μισές έδειξαν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια 
συσχέτιση)

• Καμία δεν μελέτησε την έκβαση της ΧΡΚ μετά από την θεραπεία της 
αλλεργίας

Συμπεράσματα

• Ο ρόλος της αλλεργίας στην ΧΡΚ με η χωρίς πολύποδες παραμένει 
ασαφής και αμφιλεγόμενος

• η σύσταση για αλλεργιολογικό έλεγχο αποτελεί μια επιλογή, που πρέπει 
να στηρίζεται στο ιστορικό του ασθενούς.



• Προσβάλλει το 5–15% του πληθυσμού

• Άγνωστη η επίπτωση στα παιδιά



Κλινικές εκδηλώσεις ΧΡΚ

Ορισμός , EPOS 2012

Τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω συμπτώματα για 
τουλάχιστον 12 εβδομάδες

•ρινική συμφόρηση/απόφραξη

•ρινική έκκριση (εμπρόσθια ή οπισθορρινική).

•πόνος ή πίεση στο πρόσωπο

•βήχας



Χρόνια Ρινοκολπίτιδα στα παιδιά
Ορισμός, EPOS 2012

Τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω συμπτώματα για 
τουλάχιστον 12 εβδ

• ρινική συμφόρηση/απόφραξη

• ρινική έκκριση (εμπρόσθια ή οπισθορρινική).

• πόνος ή πίεση στο πρόσωπο

• βήχας

12 εβδ



Χρόνια ρινο-παρραρινοκολπίτιδα
Ορισμός , EPOS 2012

Τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω συμπτώματα για τουλάχιστον 12 εβδ

• ρινική συμφόρηση/απόφραξη

• ρινική έκκριση (εμπρόσθια ή οπισθορρινική).

• πόνος ή πίεση στο πρόσωπο

• βήχας

Ενδοσκοπικά σημεία από:

• Ρινικούς πολύποδες, και/ή

• Βλεννοπυώδης έκκριση από το μέσο ρινικό πόρο και/ή

• Οίδημα απόφραξη μέσου πόρου



Χρόνια Ρινοκολπίτιδα
Κλινικές εκδηλώσεις, EPOS 2012

Τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω συμπτώματα για τουλάχιστον 12 εβδ

• ρινική συμφόρηση/απόφραξη

• ρινική έκκριση (εμπρόσθια ή οπισθορρινική).

• πόνος ή πίεση στο πρόσωπο

• βήχας

και/ή ευρήματα αξονικής τομογραφίας (CT scan)

• Βλεννογονικές αλλοιώσεις στο στομιο-οστικό σύμπλεγμα 
(ostiomeatal complex) ή στους παραρρίνιους κόλπους



Κλινικές εκδηλώσεις

Διαφορετική κλινική εικόνα

ανάλογα με την ηλικία

βήχας



Διάγνωση ΧΡΚ



Χρόνια ρινική συμφόρηση/καταρροή

• Από τα πιο συνήθη συμπτώματα που αντιμετωπίζει ο
γενικός παιδίατρος στο ιατρείο του

• Η ιογενείς λοιμώξεις, αλλεργική ρινίτιδα, αδενοειδείς
εκβλαστήσεις και η χρόνια ρινοκολπίτιδα αποτελούν από
τα συχνότερα αίτια

• Η ομοιότητα των συμπτωμάτων συχνά προβληματίζει ενώ
η πιθανότητα λάθους διάγνωσης είναι υπαρκτή



Συνήθεις κλινικοί προβληματισμοί

• χρόνια ρινοκολπίτιδα ή αλλεργία;

-παρόμοια συμπτώματα, εύκολα 
συγχέονται

• Πως θα τα ξεχωρίσω;

• Έχει χρόνια ρινοκολπίτιδα σε έδαφος 
αλλεργίας;

• Να ελέγξω και να θεραπεύω την 
αλλεργία;



Συνήθη κλινικά σενάρια 
ενός γενικού παιδιατρικού ιατρείου

• Αγόρι 5χρ , τον τελευταίο 1 χρ έχει επίμονη ρινική 
συμφόρηση  και ρινικές βλεννοπυώδεις εκκρίσεις.

• Δεν εμφανίζει πυρετό, 

• βελτιώνεται παροδικά για λίγες ημέρες, μετά από θεραπεία 
(πχ xozal, otrivin, garamat) 

• Στη συνέχεια τα συμπτώματα επανεμφανίζονται.  

• Η κλινική εικόνα παραμένει η ίδια και το καλοκαίρι



Διάγνωση χρόνιας ρινο-
παραρρινοκολπίτιδας

1. Ιστορικό (αναγνώριση προδιαθεσικών 

παραγόντων

2. Ενδοσκόπηση (nasal endoscopy)



Χρόνια ρινο-παραρρινοκολπίτιδα: 
συμπτώματα

ARIA 2001, ARIA Update 2008 



Διάγνωση χρόνιας ρινο-
παραρρινοκολπίτιδας

 τυπικός έλεγχος για αλλεργική ρινίτιδα  

 Καλλιέργειες: από μέσο ρινικό πόρο ή απ’ ευθείας

 Όχι πλάγια ακτινογραφία τραχήλου για εκτίμηση μεγέθους 

αδενοειδών

 Ακτινολογική απεικόνιση: όχι ιδιαίτερα χρήσιμη,

ενδείκνυται όμως (κυρίως CT) πριν ενδοσκοπική επέμβαση 

(Functional Endoscopic Sinus Surgery -FESS-)



Αντιμετώπιση χρόνιας ρινο-
παραρρινοκολπίτιδας (1)

 Μπορεί αυτόματη υποχώρηση

 Διάγνωση & αντιμετώπιση προδιαθεσικών παραγόντων 

(πολυπαραγοντική νόσος)

 Όχι αντιϊσταμινικά & τοπικά αποσυμφορητικά

Shaikh N, Cochrane Database Syst Rev 2012;(9):CD007909

 Ρινοπλύσεις με φυσιολογικό ορό: κλινικό όφελος

Wei JL et al, Laryngoscope 2011;121:1989

Khianey R et al, Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109:20 

 Τοπικά ρινικά γλυκοκορτικοστεροειδή για 3-6 εβδ μόνα ή σε 

συνδυασμό με αντιβιοτικά

(Fluticasone propionate, mometasone furoate σε παιδιά ˃2ετών

 Όχι εμπειρική θεραπεία ΓΟΠ  

Austin RS. Pediatr Clin N Am 2013: 60; 979



Αντιμετώπιση χρόνιας 
ρινο-παραρρινοκολπίτιδας (2)

(τα αντιβιοτικά)

 Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος (Amoxicillin/clavulanate)

για 21 ημέρες (τα μικρόβια παίζουν ένα ρόλο στη ΧΡΠΡΚ)

 Επί αποτυχίας της εμπειρικής αγωγής                 χορήγηση αντιβιοτικών 

βάσει καλλιέργειας

 ;; Τοπική χορήγηση αντιβιοτικών (spray, nebulizer)

Austin RS. Pediatr Clin N Am 2013: 60; 979



Αντιμετώπιση χρόνιας 
ρινο-παραρρινοκολπίτιδας (3)
(χειρουργική αντιμετώπιση)

 Αδενοειδεκτομή (1η χειρουργική επιλογή) για παιδιά ˂ 6-12 ετών 

ανεξαρτήτως μεγέθους αδενοειδών (70% κλινική βελτίωση)

 Επί αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής και της αδενοειδεκτομής

ενδοσκοπική επέμβαση  (limited) Functional Endoscopic Sinus 

Surgery -FESS-

Austin RS. Pediatr Clin N Am 2013: 60; 979



Συνοψίζοντας…. 

• Χρόνια ρινοπαρρικολπίτιδα μια πολυπαραγοντική

φλεγμονώδη διαταραχή και όχι μόνο μια επίμονη

μικροβιακή λοίμωξη η οποία απαιτεί μια διεξοδική

προσέγγιση

• Η ανάπτυξη βιομεμβρανών από παθογόνους

μικροοργανισμούς φαίνεται να κατέχει σημαντικό ρόλο

στην συντήρηση της φλεγμονής των παραρρινιων κόλπων



Συμπεράσματα

Φλεγμονή και λοίμωξη εμπλέκονται σε ένα κύκλο

που μπορεί εν μέρει να εξηγήσει την παρατεταμένη

φύση της ΧΡΚ



Συμπεράσματα

Ο ρόλος της αλλεργίας στη ΧΡΚ διχάζει την

επιστημονική κοινότητα καθώς οι μελέτες

παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσματα

Η ΧΡΚ στα χνάρια του άσθματος, 

φαίνεται ότι είναι μία ομπρέλα που καλύπτει 

πολλούς φαινότυπους



συνοψίζοντας 

Η αντιμετώπιση της αποτελεί μια συνεχή διαγνωστική και

θεραπευτική πρόκληση λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει

η αποκάλυψη του παθολογικού αιτίου αλλά και η εκτίμηση με

ακρίβεια του αποτελέσματος της θεραπείας


