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Τ ο κύριο σύμπτωμα είναι το 
έντονο μπούκωμα καθώς 
και η ελάττωση της όσφρη-
σης, έντονοι πονοκέφαλοι, 

βήχας και κακουχία. 

Ποια είναι τα αίτια; 
Η αλλεργική ρινίτιδα, η κληρονομι-
κότητα, οι συνθήκες διαβίωσης σε 
κλειστούς χώρους με κακό αερισμό, η 
διατροφή, οι χρόνιες φλεγμονές όπως 
η ιγμορίτιδα και πολλά άλλα αίτια που 
είναι ακόμη υπό έρευνα.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε; 
Οταν οι πολύποδες είναι στη μία 
πλευρά ή υπάρχει αιμορραγία από 
τη μύτη ή επίμονος πόνος στη μία 
πλευρά του προσώπου. 

Τι μπορούν να προκαλέσουν 
οι πολύποδες; 
Συχνές φλεγμονές στα παρραρίνια, 
κακή οξυγόνωση, διαταραχές στον ύπνο 
του τύπου της αποφρακτικής άπνοιας, 
ζάλη, αστάθεια, θολούρα, βαρύ κεφάλι, 
πολύ δύσκολη αναπνοή που προκαλεί 
ξηροστομία. Επίσης, συχνά προβλή-
ματα από τα αφτιά και πιθανότητα να 
δημιουργηθεί άσθμα ή, αν προϋπάρχει, 
να επιβαρύνεται πολύ.

Υπάρχουν πολλές μορφές πο-
λυπόδων; Πώς γίνεται η διά-
γνωση; 
Μπορεί οι πολύποδες να είναι πολύ 

μικροί ή να είναι ένας μονήρης χο-
ανοπολύποδας που βγαίνει από το 
ιγμόρειο. Βασική εξέταση είναι η εν-
δοσκόπηση, η οποία θα μας δώσει 
εικόνα για τη βαρύτητα της χρόνιας 
νόσου. Εντελώς απαραίτητες είναι 
οι απεικονιστικές εξετάσεις όπως η 
αξονική και η μαγνητική, ο έλεγχος 
για αλλεργίες και συχνά η καλλιέργεια 

υπό ενδοσκόπηση από το πυώδες υλι-
κό. Μπορεί ακόμη να πρόκειται για 
ανεστραμμένο θήλωμα της μύτης που 
είναι ένας συχνός καλοήθης όγκος ο 
οποίος σπανιότατα μπορεί να εμφα-
νίσει εξαλλαγή. Αν υπάρχει τέτοια 
υποψία, θα πρέπει να γίνει πριν από 
το χειρουργείο βιοψία για να καθορί-
σουμε το πλάνο της επέμβασης.

Οι πολύποδες της μύτης είναι διογκώσεις του βλεννογόνου μέσα 
στη μύτη που μοιάζουν, θα έλεγε κανείς, με ρώγες από σταφύλι. Μπορεί 
να είναι μικροί ή και τόσο μεγάλοι που να ξεχειλίζουν από τα ρουθούνια.

Πρωταγωνιστές στη ζωή μας είναι τα παιδιά. Είναι το μέλλον, 
η ελπίδα για αλλαγή. Δύο είναι τα πιο βασικά θέματα που πρέπει 
να τους εξασφαλίσουμε σε υψηλό επίπεδο: η παιδεία και η υγεία. 

Εχω πολύποδες στη μύτη, πρέπει να ανησυχώ

Ωρλ συμβουλές για 
τους μικρούς μας φίλους

Ποια είναι η αντιμετώπισή τους
Το κυριότερο βήμα στη θεραπεία εί-
ναι να πείσουμε τον ασθενή ότι έχει 
ένα χρόνιο πρόβλημα και πρέπει να 
το παρακολουθεί. Στη συνέχεια είναι 
απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή 
που δίνεται διεθνώς με σπρέι κορτι-
ζόνης, αντιισταμινικά, κορτιζόνη σε 
ενέσεις ή από το στόμα. Πολύ βα-
σικό μέρος της θεραπείας είναι οι 
συστηματικές ρινικές πλύσεις είτε 
με φυσιολογικό ορό είτε με θαλασ-
σινό νερό σε διάφορα σπρέι είτε με 
ειδικές συσκευές που υπάρχουν στο 
εμπόριο. 

Αν ο ασθενής δεν μπορεί να έχει 
μια καλή ποιότητα ζωής παρά τη 
φαρμακευτική αγωγή, τότε το χει-
ρουργείο έρχεται να δώσει μεγάλη 
βοήθεια γιατί καθαρίζει και διανοί-
γει όλες τις περιοχές της μύτης και 
των παρραρινίων κόλπων που πά-
σχουν.

Τι έχει αλλάξει στη χειρουργική 
των πολυπόδων
Σήμερα το χειρουργείο αυτό μπο-
ρεί να γίνει με κάμερα ενδοσκοπικά, 
πολύ πιο στοχευμένα. Η ενδοσκο-
πική χειρουργική είναι λειτουργική 
χειρουργική που αφαιρεί μόνο τους 
ιστούς που πάσχουν χωρίς εξωτε-
ρικές τομές και σε πιο σύνθετες πε-
ριπτώσεις ή σε επανεπεμβάσεις, με 
τη χρήση της νευροπλοήγησης δίνει 
μεγάλη ακρίβεια στους χειρισμούς. 
Αυτό εξασφαλίζει στον ασθενή ταχύ-
τερη επούλωση και ανάρρωση, πολύ 
σημαντικό στοιχείο στην επάνοδό 
του στις καθημερινές δραστηριό-
τητες. ■

Π αρά τη ραγδαία εξέλιξη 
των μεθόδων πρόληψης 
και θεραπείας στον τομέα 
της ωτορινολαρυγγολογί-

ας, παρατηρείται αύξηση στη συχνό-
τητα εμφάνισης παθήσεων, ιδιαίτερα 
στις παιδικές ηλικίες που το ανοσο-
ποιητικό σύστημα είναι ανώριμο. Η 
αύξηση αυτή σχετίζεται άμεσα με την 
αλλαγή της καθημερινότητας των παι-
διών μας. 

Η ανησυχητική έξαρση των αλλερ-
γιών αποτελεί παράγοντα αύξησης 
της συχνότητας των ΩΡΛ παθήσεων 
και επηρεάζεται από την κακή διατρο-
φή και τα «πλούσια» σε αλλεργιογόνα 
παιδικά δωμάτια. Η αλλεργική ρινίτι-
δα δημιουργεί ισχυρή προδιάθεση για 
τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και 
λειτουργεί ερεθιστικά για τα αφτιά, τα 
ιγμόρεια, το λαιμό, τους βρόγχους, την 
τραχεία και το λάρυγγα.

Επίσης, η αναγκαιότητα του παιδι-
κού σταθμού από πολύ μικρή ηλικία, 
λόγω της αύξησης του αριθμού των 
εργαζόμενων μητέρων, οδήγησε σε 
αύξηση της νοσηρότητας, κυρίως με 
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστι-
κού, όπως η ωτίτιδα, η αμυγδαλίτιδα, 
οι ρινίτιδες .Ο συγχρωτισμός και ιδι-

αίτερα στις περιόδους με έξαρση των 
λοιμώξεων, οδηγεί τα μικρά παιδιά σε 
πολύ συχνότερες λοιμώξεις.

Μερικές από τις βασικές μεθόδους 
πρόληψης βρίσκουν εφαρμογή στην 
καθημερινότητα των παιδιών, όπως 
το συχνό πλύσιμο με νερό και σαπού-
νι των χεριών και όχι η απλή εφαρμο-
γή αντισηπτικών, η σωστή φροντίδα 
των νυχιών που εύκολα μαζεύουν 
μικρόβια καθώς και η ενίσχυση της 
διατροφής με φρούτα και λαχανικά. 
Ας μη λησμονούμε βέβαια και την ευ-
εργετική συνεισφορά του αθλητισμού 
στη γενικότερη ενίσχυση της υγείας 
των παιδιών μας.

Βέβαια, απαραίτητος είναι ο συνδυ-
ασμός αυτών των μέτρων σε πολλές 
περιπτώσεις με κατάλληλη φαρμα-
κευτική αγωγή ή ακόμη και με χει-
ρουργική αντιμετώπιση. Τα κύρια 
προβλήματα που έχουν ένδειξη για 
χειρουργείο στην παιδική ηλικία είναι 
οι άπνοιες και το ροχαλητό που οφεί-
λονται συνήθως στα μεγάλα κρεατά-
κια και στις υπερτροφικές αμυγδαλές 
και σπανιότερα σε ατρησία των ρι-
νικών χοανών, η επίμονη παρουσία 
υγρού στα αφτιά, οι υποτροπιάζουσες 
αμυγδαλίτιδες.

Ολα αυτά καθιστούν απαραίτητη 
την παρακολούθηση του παιδιού 
και από τον ωτορινολαρυγγολόγο, 
ο οποίος, ως ειδικός, θα θέσει την 
ένδειξη για έγκαιρη και εξατομι-
κευμένη χειρουργική αντιμετώπιση 
των παραπάνω προβλημάτων ώστε 
να αποφευχθούν χρόνια προβλήμα-
τα υγείας.

Συνοψίζοντας, οι μοντέρνες χει-
ρουργικές μέθοδοι είναι σε θέση να 
διορθώσουν άριστα και δίχως μετεγ-
χειρητική ταλαιπωρία για το παιδί τα 
προβλήματα αυτά. Ωστόσο, ο θεμελιώ-
δης στόχος της ιατρικής είναι η πρό-
ληψη. Συνεπώς, η παρακολούθηση 
από τον ειδικό είναι αναγκαία, καθώς 
οι γνώσεις του του επιτρέπουν να δώ-
σει χρήσιμες συμβουλές που αφορούν 
την κατανόηση του μηχανισμού και 
των αιτίων των καθημερινών ΩΡΛ 
προβλημάτων υγείας. Αυτό θα λει-
τουργήσει εκπαιδευτικά τόσο για το 
παιδί όσο και για τους γονείς, οι οποί-

οι με την αγάπη και την έμπρα-
κτη εφαρμογή των μέτρων 

πρόληψης, θα βελ-
τιώσουν τη γενι-
κότερη υγεία των 
παιδιών τους. ■
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