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σ ύγχρονη ρινοπλαστική είναι η χειρουρ
γική επέμβαση που αποκαθιστά τη 
λειτουργική διαταραχή (αποκατάσταση 

της ροής του αέρα) και την αισθητική δυσ
μορφία της εξωτερικής ρινός. Είναι μια δύ
σκολη ίσως η δυσκολότερη από όλες τις ε
πεμβάσεις της πλαστικής και επανορθωτικής 
χειρουργικής αλλά συνάμα μοναδική και 
γοητευτική επέμβαση. 

Η δυσκολία της οφείλεται αφενός στην ανα
τομική πολυπλοκότητα της μύτης και των πολ
λαπλών δυσμορφιών και παρεκκλίσεων από το 
φυσιολογικό, τις οποίες πρέπει να διορθώσουμε 
για να λειτουργεί φυσιολογικά, και αφετέρου στη 
μεγάλη σημασία της, από αισθητικής απόψεως, 
λόγω της κεντρικής θέσης που καταλαμβάνει στο 
πρόσωπο. Η μοναδικότητά της οφείλεται στο ότι 
είναι εξατομικευμένη επέμβαση όσο καμία άλλη 
και για να θεωρηθεί επιτυχημένη πρέπει να κατα
φέρει να προσαρμόσει τη μύτη αρμονικά με τα 
περιβάλλοντα μόρια και τα άλλα χαρακτηριστι
κά του προσώπου, ώστε ο ασθενής να μη φαί
νεται ότι έχει χειρουργηθεί. Τέλος, η γοητεία της 
οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν επιτελεσθεί επιτυ
χώς, μεταμορφώνει προς το καλύτερο τον ασθε
νή, απαλλάσσοντάς τον από το ψυχολογικό του 
πρόβλημα λόγω της προϋπάρχουσας δυσμορ
φίας, αλλά και από πολλά άλλα λειτουργικά προ
βλήματα (ρινική αναπνευστική δυσχέρεια, φα
ρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες, ωτίτιδες, ιγμορίτιδες, ρο
χαλητό κ.λπ.). Έτσι λοιπόν, επειδή στη σύγχρονη 
εποχή οι αισθητικές απαιτήσεις του πληθυσμού 
είναι υψηλές και κανένας πλέον δεν καταδικάζε
ται να «είναι άσχημος» επειδή αδικήθηκε από τη 
φύση, οι αισθητικές επεμβάσεις αυξάνονται ση
μαντικά. Το ζητούμενο είναι να γίνονται σωστά 
από εκπαιδευμένους χειρουργούς για να επιλύ
ουν το πρόβλημα των ασθενών και όχι δυστυχώς 
όπως συχνά γίνεται να το χειροτερεύουν. Από 
την άλλη μεριά είναι γνωστό ότι κάθε όργανο για 
να είναι χρήσιμο πρέπει να είναι και λειτουργι
κό. Συνοψίζοντας λοιπόν, όσον αφορά στη μύ
τη, με δυο λόγια θα λέγαμε ότι η σύγχρονη ρι

νοπλαστική είναι η επέμβαση που έχει ως σκοπό 
τη δημιουργία μιας μύτης που θα μπορεί να επι
τελεί τις λειτουργίες της, που δε θα τραβάει την 
προσοχή των άλλων για τη δυσμορφία της και 
θα έχει ως αποτέλεσμα έναν ευτυχισμένο ασθε
νή και ένα υπερήφανο χειρουργό.

Η λειτουργική αποκατάσταση αφορά κυρίως 
στην αναπνευστική λειτουργία, δεδομένου ότι 
η μύτη αποτελεί την αρχή και το τέλος του ανα
πνευστικού κύκλου. Ο αέρας πρέπει να περάσει 
από τη μύτη ώστε να φθάσει στον πνεύμονα: 
καθαρός, ζεστός και κεκορεσμένος υδρατμών. 
Στις περιπτώσεις ρινικής αναπνευστικής δυσχέ
ρειας αυτό δεν συμβαίνει και με τη λειτουργι
κή ρινοπλαστική οφείλουμε να το αποκαταστή
σουμε. Οι κυριότερες αιτίες που την προκαλούν 
και μπορούν να διορθωθούν είναι: α) η σκολίω
ση του ρινικού διαφράγματος, β) η υπερτροφία 
των κάτω ρινικών κογχών και γ) η δυσλειτουρ
γία της ρινικής βαλβίδας.

Έτσι από λειτουργικής απόψεως πρέπει να 
διορθώσουμε τις πιο πάνω καταστάσεις, που 
πολλές φορές συνυπάρχουν. Προς τούτο πρέ
πει να γίνουν:

1. Πλαστική του ρινικού διαφράγματος, μια 
δύσκολη επέμβαση λόγω των πολλαπλών ανα
τομικών παραλλαγών της σκολίωσης (δίκην S, 
δίκην C, απόφραξη στο έδαφος, υψηλή από
κλιση, απόφραξη στο βάθος από οστέινες και 
οστεοχόνδρινες άκανθες κ.λπ.). Πλαστική του 
ρινικού διαφράγματος σημαίνει ότι αφαιρού
με ό,τι παρεμποδίζει τη δίοδο του αέρα, είμα
στε συντηρητικοί και δεν αφαιρούμε τεμάχια 
χόνδρου από τις περιοχές Ι και ΙΙ του Cotlle, και 
αν χρειασθεί αφαιρούμε τα χόνδρινα τμήματα, 
τα ευθειάζουμε και τα επανατοποθετούμε, ενώ 
άφοβα μπορούμε να αφαιρέσουμε οτιδήποτε 
ενοχλεί από τις περιοχές III, IV, και V του Cotlle 
(εικόνες 1, 2, 3).

2. Επέμβαση στις κάτω ρινικές κόγχες σε περι
πτώσεις υπερτροφίας αυτών. Αυτή μπορεί να εί
ναι ηλεκτροκαυτηρίαση υποβλεννογόνια ή εξω
τερική και ακολούθως, αν χρειάζεται, κογχοτομή 

κυρίως της ουράς (εικόνα 3), εφαρμογή ραδιο
συχνοτήτων προς ρίκνωση των υπερτροφικών 
κογχών που ακολουθείται από απόπτωση των 
εσχαρών μετά από μία εβδομάδα, όπως και στην 
ηλεκτροκαυτηρίαση, κογχοτομή, κογχοπλαστική 
κ.λπ. Δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποια από τις 
παραπάνω είναι πιο αποτελεσματική. Εκείνο που 
ισχύει όμως είναι ότι στις περιπτώσεις υπερτρο
φίας των ρινικών κογχών κάτι πρέπει να γίνει. 
Οτιδήποτε από τα παραπάνω και να γίνει είναι 
χρήσιμο. Το κακό με τις κόγχες είναι ότι επειδή 
δεν αντιμετωπίζουμε χειρουργικά την αιτία που 
τις κάνει να υπερτρέφονται, θα υποτροπιάσουν 
αργά ή γρήγορα αν δεν αντιμετωπίσουμε τη γε
νεσιουργό αιτία (αλλεργία κυρίως). Αυτό οφεί
λουμε να το πούμε στον ασθενή: ότι δηλαδή εκεί
νο για το οποίο δεν εγγυώμαστε τη μονιμότητά 
του είναι η κατάσταση των κογχών. Πρέπει να 
παραπέμψουμε τον ασθενή αν δεν μπορούμε 
εμείς ή δε θέλουμε να το κάνουμε σε ειδικευμέ
νους συναδέλφους ωτορινολαρυγγολόγους που 
ασχολούνται με την ΩΡΛ αλλεργία για να επιλύ
σουν το δύσκολο αυτό πρόβλημα.

3. Η αποκατάσταση της δυσλειτουργίας της 
ρινικής βαλβίδας. Είναι το δυσκολότερο αίτιο της 
ρινικής αναπνευστικής δυσχέρειας που οφείλου
με να αποκαταστήσουμε. Απαιτεί εξειδικευμένες 
γνώσεις και τεχνικές πλαστικής της κορυφής της 
ρινός και αποκαθίσταται κατά τη διάρκεια της ρι
νοπλαστικής. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία 
και πρέπει να τονισθεί είναι το εξής: είναι αρκετά 
συχνή και πρέπει να αναζητείται σε όλους τους 
ασθενείς που προσέρχονται με ρινική αναπνευ
στική δυσχέρεια. Η διάγνωσή της είναι εύκολη 
παρατηρώντας τα πλάγια ρινικά τοιχώματα κα
τά την ήρεμη και τη βαθιά εισπνοή. H σύμπτω
ση (collapse) των πλάγιων ρινικών τοιχωμάτων,        
αμφοτερόπλευρα ή ετερόπλευρα (εικόνες 4, 5, 
ετερόπλευρο και αμφοτερόπλευρο Collapse στη 
βαθιά εισπνοή πριν και μετά τη χειρουργική δι
όρθωση), είναι παθογνωμονική της δυσλειτουρ
γίας της, το δε θετικό σημείο του Cottle, δηλα
δή η βελτίωση που αισθάνεται ο ασθενής στην 
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αναπνοή του με την έλξη της παρειάς προς τα 
έξω ή την ανύψωση της κορυφής της ρινός, επι
βεβαιώνει τη σωστή εκτίμησή μας.

Στη συνέχεια γίνεται η αισθητική αποκατά
σταση με:

1. Πλαστική της κορυφής της μύτης. Αυτό που 
επιδιώκουμε συνήθως είναι η εκλέπτυνση της κο
ρυφής δι’ αφαιρέσεως του κεφαλικού τμήμα
τος των πτερυγιαίων χόνδρων. Αυτό, ανάλογα 
με την υπάρχουσα δυσμορφία, μπορεί να γίνει 
με delivery (με πλήρη παρασκευή και απελευθέ
ρωση των πτερυγιαίων χόνδρων) ή non delivery 
τεχνικές και με την τοποθέτηση ή όχι διαφόρων 
συρραφών (εικόνες 6, 7).

2. Αποκατάσταση του οστεοχόνδρινου profile 
με την αφαίρεση του ύβου (εικόνα 6) ή την το
ποθέτηση μοσχευμάτων, αν χρειάζονται, και

3. Την κινητοποίηση της ρινικής πυραμίδας με 
την επιτέλεση πλάγιων και μέσων οστεοτομών.

Η επέμβαση ολοκληρώνεται με τη συρραφή 
όσων τομών χρειάζεται, τον πωματισμό της μύ
της με 3 βαζελινούχες γάζες (Fucidin) σε κάθε 
ρώθωνα και την καθήλωση με sterilestrip και 
γύψινο νάρθηκα.

μετεγχειρητική αγωγή και φροντίδα
Η μετεγχειρητική αγωγή και φροντίδα περι

λαμβάνει:
1. Τη χορήγηση ενός αντιβιοτικού ευρέος φά

σματος για 5 ημέρες και τη χορήγηση αναλγη
τικών αν υπάρχει πόνος. Πάντως εδώ πρέπει να 
αναφερθεί ότι κατά γενική ομολογία των ασθε
νών δεν υπάρχει καθόλου πόνος και αυτό είναι 
σε αντίθεση με την οπτική εικόνα που παρουσι
άζουν την 1η μετεγχειρητική εβδομάδα με τα 
αιματώματα και τα οιδήματα (εικόνα 8  δείχνει 
τον ασθενή τη 2η μετεγχειρητική ημέρα αμέσως 
μετά την αφαίρεση του πρόσθιου πωματισμού). 
Εκείνο που ταλαιπωρεί τους ασθενείς και για το 
οποίο οφείλουμε να τους ενημερώσουμε προ
εγχειρητικά είναι η αδυναμία αναπνοής από τη 
μύτη τις 2 πρώτες ημέρες μετά την εγχείρηση 
λόγω του πρόσθιου πωματισμού.

2. Μετά την αφαίρεση του πρόσθιου πωμα
τισμού, που γίνεται την 3 μετεγχειρητική ημέ

ρα, διδάσκουμε τον ασθενή να ξεπλένει τη μύτη 
του με το υπέρτονο διάλυμα φυσιολογικού ορού 
(Osmoclean spray) 34 φορές την ημέρα και με
τά την κάθε πλύση να τοποθετεί τη ρινική αλοιφή 
που περιλαμβάνει Acide Borique, Lanoline, Huile 
de Paraphine, για περίπου 20 ημέρες.

3. Μετά την αφαίρεση του γύψινου νάρθη
κα, που γίνεται την 5η6η μετεγχειρητική ημέ
ρα, του εξηγούμε πώς να κάνει ήπιες μαλάξεις 
στη ράχη της μύτης και στα πλάγια στην περιο
χή των οστεοτομών για να διευκολύνει την απορ
ρόφηση των αιματωμάτων. Τον ενημερώνουμε 
ότι θα χρειασθούν: α) 1015 ημέρες για να φύ
γουν τα αιματώματα, β) περίπου 1 μήνας για να 
αποκατασταθεί κατά 8085% η μύτη και γ) μέ
χρι 6 μήνες για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλε
σμα (εικόνες 915) και να επανακτήσει η περιο
χή την αισθητικότητά της (ανάλογα με την τεχνι
κή που έχει εφαρμοσθεί για την αποκατάσταση 
της κορυφής).

Παράγοντες επιτυχούς έκβασης  
της ρινοπλαστικής

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το επιτυ
χές αποτέλεσμα και θα εκπληρώσουν το σκο
πό για τον οποίο έγινε η επέμβαση και για τον 
ασθενή και για τον χειρουργό είναι: α) η ικα
νότητα, η δεξιοτεχνία και η πλήρης γνώση του 
αντικειμένου από το χειρουργό, αλλά και η ευε
λιξία του στο να τροποποιεί το πλάνο του και να 
συνθέτει τις διάφορες τεχνικές όταν οι περιπτώ
σεις το απαιτούν. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι λόγω των πολλαπλών δυσμορφιών κυρίως 
της κορυφής της ρινός και της διαφορετικής γε
νεσιουργού τους αιτίας (συγγενείς, ιατρογενείς, 
μετατραυματικές) υπάρχουν διάφορες τεχνικές 
και προσεγγίσεις (κλειστές και ανοικτές) για την 
αποκατάστασή της. Δεν υπάρχει καμία τεχνική 
που να μπορεί, χωρίς κάποια επίπτωση, να απο
καταστήσει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δυ
σμορφίες της κορυφής. Κάθε τεχνική έχει τις εν
δείξεις της και εάν εφαρμοσθεί σωστά φέρνει τα 
καλύτερα αποτελέσματα. β) Η λεπτομερής προεγ
χειρητική μελέτη του ασθενούς, που περιλαμβά
νει τη λήψη του ιστορικού, την επισκόπηση, την 

Εικόνα 4. Ετερόπλευρο 
collapse του πλάγιου 
ρινικού τοιχώματος 
στη βαθιά εισπνοή. Α. 
Πριν την επέμβαση. Β. 
20 ημέρες μετά. Γ. 3 
χρόνια μετά την επέμ
βαση.

Εικόνα 5.  Αμφοτερό
πλευρο collapse του πλά
γιου ρινικού τοιχώματος 
στη βαθιά εισπνοή. Α. 
Πριν τη ν επέμβαση. Β. 
40 ημέρες μετά. Γ. 8 
μήνες μετά την επέμ
βαση.

Εικόνα 6. Δειχνει σχηματικά τα τμήματα χόνδρου και 
οστού που αφαιρούνται.

Εικόνα 7. Διεγχειρητική φωτογραφία του επόμενου 
ασθενούς (εικόνες 815). Delivery technique.

Εικόνα 8.  Ο ασθε
νής τη 2η μετεγχει
ρητική ημέρα.

Εικόνα 9.   Πρόσθια 
προβολή (face view). 
A. Πριν την επέμβαση. 
Β. 1,5 μήνα μετά. Γ. 10 
μήνες μετά την επέμβα
ση. Φαίνεται το άριστο 
αποτέλεσμα και η πραγ
ματική μεταμόρφωση 
αυτού του ασθενούς.
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ψηλάφηση, την πρόσθια και ίσως οπίσθια ρινο
σκόπηση, τη ρινομανομετρία, την ακτινογραφία 
των παραρρίνιων κόλπων, την πλήρη φωτογρα
φική τεκμηρίωση και τον αιματολογικό και καρ
διολογικό έλεγχο του ασθενούς. Ακόμη θα πρέ
πει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε από 
ψυχολογικής απόψεως τον ασθενή, να καταλά
βουμε τα κίνητρά του για την επέμβαση και να 
αποφύγουμε ασθενείς που έχουν απραγματο
ποίητες προσδοκίες. Είναι προφανής η σημασία 
των παραπάνω για τη διάγνωση του προβλήμα
τος. Εκείνο το οποίο πρέπει να τονισθεί εδώ είναι 
η μεγάλη αξία της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, 
που διακρίνεται στην προεγχειρητική, τη διεγχει
ρητική και τη μετεγχειρητική. Η προεγχειρητική  
λήψη 7 φωτογραφικών προβολώνστάσεων (ει
κόνες 915): 1. πρόσθια (face view), 2. βασική 
(base view), 3. δεξιά και αριστερή λοξή προβο
λή (οblique view), 4. δεξιά και αριστερή πλάγια 
προβολή (profile view), 5. oπίσθια με έκταση της 
κεφαλής (skyline view), θα μας βοηθήσει πολύ 
στην ανεύρεση όλων των δυσμορφιών και στη 
μελέτη για τον καθορισμό του χειρουργικού μας 
πλάνου. Ακόμη έχει μεγάλη σημασία στην αρ
χειοθέτηση των ασθενών και πιθανόν να χρεια
σθεί για ιατροδικαστικούς λόγους. Σε καμία πε
ρίπτωση δεν οδηγείται ο ασθενής στο χειρουρ
γείο χωρίς προγχειρητική φωτογράφιση. Εδώ 
αρχίζει η επέμβαση, αλλά και εδώ θα τελειώσει. 
Είναι μεγάλη και η αξία και η σημασία της διεγ
χειρητικής φωτογραφικής τεκμηρίωσης (εικόνα 
8), αλλά για διδακτικούς και επιστημονικούς λό
γους. Η μετεγχειρητική τεκμηρίωση είναι επίσης 
μεγάλης αξίας, όμως και αυτή για διαφορετικούς 
λόγους. Πρέπει να γίνεται σε κάθε επίσκεψη του 
ασθενούς και κατά την αρχική και αργότερα κα
τά τη μακρά μετεγχειρητική περίοδο. Είναι εκεί
νη που, συγκρινόμενη με την προεγχειρητική, 
δείχνει τα αποτελέσματά μας, δείχνει τη μετα
μόρφωση προς το καλύτερο ή προς το χειρότε
ρο του ασθενούς και μας βοηθά στο να κάνου
με την αυτοκριτική μας.

Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι 
η σωστή προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθε

νούς, που θα μας βοηθήσει στο να επιλέξουμε 
την πιο κατάλληλη τεχνική για κάθε ασθενή, σε 
συνδυασμό με τη σωστή εφαρμογή της, είναι οι 
πιο σημαντικοί παράγοντες στο να επιτύχουμε 
τους στόχους μας. Όπως φαίνεται από τις φω
τογραφίες 915, σε κάθε προβολή παρουσιάζε
ται καλύτερα κάπιο από τα πολλά προβλήματα 
που παρουσίαζε προεγχειρητικά αυτός ο ασθε
νής. Συγκεκριμένα υπήρχαν: πτώση της κορυ
φής, ασυμμετρία των ρωθώνων, απόκλιση της 
ρινικής πυραμίδας και μικρός ύβος στη ράχη, 
εκτός βέβαια της έντονης σκολίωσης του ρινι
κού διαφράγματος. Το αποτέλεσμα φαίνεται σε 
όλες τις προβολές, όπως και η ικανοποίηση του 
ασθενούς. Ο στόχος της επέμβασης επετεύχθη 
απολύτως.
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Εικόνα 10.   Βασική προ
βολή (base view). Α. 
Πριν (ασυμμετρία ρω
θώνων). Β. 1,5 μήνα 
μετά. Γ. 10 μήνες μετά 
την επέμβαση.

Εικόνα 11.   Αριστερή λοξή 
προβολή (left oblique view). 
Α. Πριν την επέμβαση. Β. 1,5 
μήνα μετά. Γ. 10 μήνες μετά 
την επέμβαση. Φαίνεται η πτώση 
της κορυφής και η μόνιμη από
κατάστασή της. Οι λοξές προβο
λές θεωρούνται από πολλούς και 
πράγματι είναι οι καλύτερες για 
την επίδειξη των αποτελεσμάτων 
στη ρινοπλαστική.

Εικόνα 12. Δεξιά λοξή 
προβολή. Α. Πριν την 
επέμβαση. B. Ενάμισι 
μήνα μετά Γ. Δέκα μή
νες μετά την επέμβα
ση.

Εικόνα 13. Αριστερή 
πλάγια (profile) προβο
λή. Α. Πριν. Β. 1,5 μήνα 
μετά. Γ. 10 μήνες μετά 
την επέμβαση.

Εικόνα 14. Δεξιά πλάγια 
προβολή (profile view). Α. 
Πριν. Β. 1,5 μήνα μετά. Γ. 
10 μήνες μετά την επέμ
βαση. Φαίνεται η πτώση 
της κορυφής (οξεία ρι
νοχειλική γωνία) και η 
μόνιμη αποκατάστασή 
της (ρινοχειλική γωνία 
>90ο).

Εικόνα 15. Οπίσθια (skyline) προβολή. Α. Πριν. Β. 1,5 μήνα μετά. Γ. 10 μήνες μετά την επέμβαση. Φαίνεται η 
απόκλιση της ρινικής πυραμίδας προς τα δεξιά και ο ευθειασμός της μετά την επέμβαση.
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