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Τ ο ακανθοκυτταρικό καρκί-
νωμα (SCC) του βλεννογό-
νου της ρινός είναι σπάνιο 

και συχνά δυσδιάγνωστο, διότι 
τα συμπτώματά του μοιάζουν 
με τα καθημερινά ρινολογικά 
προβλήματα.

Οι δημοσιεύσεις είναι λίγες για 
να προσδιορίσουν τη θεραπεία 
του συγκεκριμένου καρκίνου. 
Υπάρχει μια μελέτη 3 πανεπιστη
μιακών Νοσοκομείων που παρου
σιάζει την έρευνα των 30 τελευταί
ων χρόνων. 16 πρωτοπαθείς όγκοι 
ταυτοποιούνται με: παρουσίαση, 
σταδιοποίηση, θεραπεία, υποτρο
πή και προδιαθεσικούς παράγο
ντες. Επειδή τα περιστατικά είναι 
λίγα και οι συγγραφείς δεν προσ
διορίζουν ακριβώς τη θεραπεία, 
συνιστούν ότι: μικρές βλάβες μπο
ρούν ή να αφαιρεθούν ή να ακτι
νοβοληθούν ή και τα δύο για πιο 
προχωρημένα στάδια.

Εισαγωγή
Το ακανθοκυτταρικό καρκίνω

μα αποτελεί το 9% των κακοήθων 
όγκων της ρινικής κοιλότητας, οι 
οποίοι αποτελούν το 1% των κακο
ήθων όγκων του σώματος. Μέχρι 
το 1996 είχαν αναφερθεί 103 πε
ριπτώσεις στην παγκόσμια βιβλι
ογραφία.

Συγκρινόμενος με άλλους ό
γκους ο καρκίνος του ρινικού δι
αφράγματος έχει καλύτερη πρό
γνωση, διότι εμφανίζεται συντο
μότερα και σε μικρότερο μέγεθος 
και είναι περισσότερο ακτινοευαί
σθητος. Βλάβες σε προχωρημένο 
στάδιο δημιουργούν περισσότε
ρα προβλήματα στη σταδιοποίη
ση, διότι υπάρχει δυσκολία στην 
ανεύρεση της αρχικής εστίας από 
την περιοχή της επέκτασης.

Κλασσικά, ορισμένες ασχολίες 
(εργάτες ξύλου, δέρματος, νικε
λίου, υάλου κ.λπ.) και αυτοί που 
εκτίθενται σε (διαλύτες, παράγω
γα πετρελαίου, προϊόντα αλεύ
ρου, καπνού), έχει βρεθεί ότι ανα
πτύσσουν μια σχέση με κακοήθεις 

βλάβες στη ρίνα και στις παραρ
ρίνιες κοιλότητες. Η σπανιότητα, 
όμως, αυτών των όγκων δεν επι
τρέπει απομόνωση προδιαθεσι
κού παράγοντα.

Τα συμπτώματα του όγκου δεν 
διαφέρουν από αυτά της καθημε
ρινής ρινικής συμπτωματολογίας. 
Μπορεί οι ασθενείς αυτοί να ζητή
σουν ιατρική βοήθεια μετά από 6 
χρόνια από την έναρξη της βλάβης 
κατά μέσο όρο. Οι ασθενείς συχνό
τερα παρουσιάζονται με προβλή
ματα ρινικής απόφραξης, επίστα
ξης, ρινικής μάζας, έλκους, πόνου 
και ρινόρροιας. Σε προχωρημένες 
καταστάσεις δυνατόν να υπάρχει 
οίδημα ρινός, επιφορά, διπλωπία 
ή διάτρηση μαλθακής υπερώας. 
Δυστυχώς, η διάγνωση μπορεί να 
καθυστερήσει ακόμη περισσότερο 
αν κατά την εξέταση της ρινός τα 
στοιχεία είναι ανεπαρκή.

Συνήθη φυσικά ευρήματα περι
λαμβάνουν: έλκος του βλεννογό
νου, μάζα, πολύποδα, ρινική δι
όγκωση ή ανωμαλία και διάτρη
ση του διαφράγματος.

Καρκίνος του διαφράγματος 
πρέπει να μπαίνει στην υποψία μας 
όταν υπάρχει επιμένουσα αιμορ
ραγία ή εφελκίδες. Σπανίως, λαμ
βάνεται βιοψία κατά την πρώτη 
εξέταση του ασθενούς.

Η βιβλιογραφία συνιστά για 
θεραπεία χειρουργική εκτομή, 
ακτινοθεραπεία ή συνδυασμό 
αυτών.

Υλικό και μέθοδος
Αυτή η μελέτη αφορά σ’ ένα 

περιστατικό μιας κυρίας 70 ετών. 
Η ασθενής προσήλθε στα εξω
τερικά ιατρεία αναφέροντας ότι 
τον τελευταίο χρόνο είχε συχνές 
επιστάξεις από τη δεξιά ρινική 
θαλάμη. Είχε επισκεφθεί διάφο
ρους γιατρούς που τις έδιναν ρι
νικές αλοιφές, χωρίς αποτέλεσμα. 
Με προσεκτικότερη εξέταση με 
το ενδοσκόπιο φάνηκε στη δε
ξιά ρινική θαλάμη μια μάζα που 
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Εικόνα 1. Η βλάβη στο βλεννογόνο 
δεξιού ρώθωνα.

Εικόνα 2. Η αξονική τομογραφία πριν 
την επέμβαση.

Εικόνα 3. Έξι μέρες μετά την επέμβαση 
διακρίνεται το υγιές όριο. Έγινε πλάγια 
ρινοτομή.

Εικόνα 4. Η αξονική τομογραφία δυο 
μήνες μετά την επέμβαση.

Εικόνα 5. Δύο χρόνια μετά δεν παρα
τηρούνται βλάβες.

Εικόνα 6. Η παραμόρφωση της ρινός 
μετά την επέμβαση.

Εικόνα 7. Ρι
νίσματα από 
το σκάλισμα 
γυαλιού εί
ναι πιθανή 
αιτία προσ
βολής του ρι
νικού βλεννο
γόνου.
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κατελάμβανε το άνω πρόσθιο τε
ταρτημόριο του διαφράγματος και 
επεκτεινόταν στην οροφή του ρώ
θωνος. Η μάζα ήταν ελαφρά εξελκω
μένη και αιμορραγούσε με την πίε
ση. Ελήφθη αμέσως βιοψία, η οποία 
έδειξε Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 
του βλεννογόνου. Ακολούθησε ένας 
πλήρης έλεγχος με αξονική τομο
γραφία σπλαχνικού κρανίου, τραχή
λου και θώρακος. Δεν ανευρέθηκαν 
λεμφαδένες ή άλλες εντοπίσεις. Ο 
όγκος σταδιοποιήθηκε ως Τ1Ν0Μ0. 
Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε η χει
ρουργική εκτομή του όγκου.

Με γενική νάρκωση εκτελείται 
πλαγιορινική τομή δεξιά, ανάσπα
ση του δερματοβλεννογονικού κρη
μνού και ολική αφαίρεση του όγκου 
επί υγιών ορίων, τουλάχιστον 2mm. 
Αφαιρέθηκε και ο χόνδρος με το 
βλεννογόνο του αριστερού ρώθω
νος. 

Συρραφή και πωματισμός. Η 
ασθενής εξήλθε του Νοσοκομείου 
μετά από πέντε ημέρες σε καλή γε
νική κατάσταση.

Παραπέμφθηκε σε ογκολόγο, 
όπου υπεβλήθη σε ακτινοθεραπεία 
με 5000rads. Από το ιστορικό της 
ασθενούς ο μόνος προδιαθεσικός 
παράγων που μπορεί να ενοχοποι
ηθεί ήταν το χόμπι της να χαράσσει 
διάφορες εικόνες σε γυαλί.

Αποτελέσματα
Η ασθενής παρακολουθείται στα 

εξωτερικά ιατρεία επί δύο χρόνια. Το 
πρώτο διάστημα είχε πολλές εφελ
κίδες, που δυσχέραιναν την ανα
πνοή από τη μύτη. Με ρινικές πλύ
σεις και τις κατάλληλες αλοιφές το 
πρόβλημα έχει μειωθεί αρκετά. Μια 
δυσμορφία εξωτερικά δεν απασχό
λησε ιδιαίτερα την ασθενή, ώστε να 
προχωρήσουμε σε πλαστική απο
κατάσταση. Ο εργαστηριακός και 
κλινικός έλεγχος είναι αρνητικός για 
υποτροπή.

Συζήτηση
Θεραπεία επιλογής στο ρινικό SCC 

περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρε
ση, ακτινοθεραπεία ή συνδυασμό 

και των δύο. Τοπική βλάβη στο πρό
σθιο διάφραγμα αφαιρείται με πλα
γιορινική τομή για να έχουμε καλύ
τερη προσπέλαση. 

Απαιτείται ευρεία εκτομή με συ
ναφαίρεση χόνδρου ή και οστού 
αν χρειαστεί. Για βλάβες που κατα
λαμβάνουν το οπίσθιο διάφραγμα 
ή το έδαφος της ρινός μπορεί να 
απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπέλα
ση, όπως η τομή WeberFurguson 
και αφαίρεση υπερώας, στυλίδος 
και τοιχώματος ιγμορείου. Για μεγα
λύτερους όγκους απαιτείται αποκα
τάσταση της υπερώας. Εάν απαιτη
θεί αφαίρεση της εξωτερικής μύτης, 
τότε άμεσα πρέπει να τοποθετηθεί 
πρόθεση. Η ακτινοθεραπεία σε αυ
τούς τους όγκους είναι τυπικά από 
6070Gy στη ρινική κοιλότητα. Οι 
ρινοχειλικοί, στοματικοί και υπογνά
θιοι λεμφαδένες συχνά περιλαμβά
νονται στη γενική ακτινοθεραπεία. 
Η ίνωση, η πάχυνση των ιστών, η 
επιφορά και η πιθανή περιχονδρί
τις είναι από τις επιπλοκές που μπο
ρούν να συμβούν.

Συμπέρασμα
Σε διάφορες μελέτες από διάφο

ρα Πανεπιστήμια, οι περισσότεροι 
συγκλίνουν στην άποψη ότι η χει
ρουργική αφαίρεση του όγκου και 
ακολούθως η ακτινοθεραπεία δί
νουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Επειδή η τοπική υποτροπή έχει πτω
χή πρόγνωση, συνιστάται ακτινοθε
ραπεία τραχήλου σε προχωρημέ
νους όγκους. Η χρησιμότητα του 
προφυλακτικού τραχηλικού λεμφα
δενικού καθαρισμού δεν έχει ελεγ
χθεί. Το πιο σπουδαίο όλων είναι η 
σωστή εκτίμηση των συμπτωμάτων 
και η έγκαιρη διάγνωση.
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