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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

εισαγωγή - Σκοπός
Όταν ένα καρκίνωμα διηθεί τη στυλίδα ή το 

χείλος του ρινικού πτερυγίου απαιτείται εκτομή 
καθ’ όλο το ιστικό βάθος. 

Μία από τις εφαρμοζόμενες χειρουργικές 
μεθόδους αποκατάστασης του προκύπτοντος 
ελλείμματος είναι η κάλυψη αυτού με σύνθετο 
μόσχευμα δέρματοςχόνδρου που λαμβάνε
ται από το πτερύγιο του αυτιού1,2. Το ποσοστό 
απόπτωσης ενός τέτοιου μοσχεύματος ανέρ
χεται σε 20%3. 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη φωτογραφική 
παρουσίαση ενός τέτοιου περιστατικού.

Παρουσίαση περιστατικού
Πρόκειται για άνδρα 55 ετών πάσχοντα από 

μετατυπικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (έχει 
προηγηθεί βιοψία) του ρινικού πτερυγίου, που 
επεκτείνεται στη ρινοπαρειακή αύλακα. 
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Εικόνα 1. Η ιδιαιτερότητα ήταν το ότι επρόκειτο 
για μουσικό, για τον οποίο, λόγω των δημόσιων 
εμφανίσεών του, το αισθητικό αποτέλεσμα είχε 
μέγιστη σημασία.

Εικόνα 2. Άποψη από άλλη γωνία που 
δείχνει καλύτερα την επέκταση της βλάβης 
στο χείλος του ρινικού πτερυγίου. Φαίνεται 
επίσης εκζεματοειδής δερματίτιδα του άνω 
χείλους.

Εικόνα 3. Υπό γενική 
αναισθησία και επί 
υγιούς ιστού (πα
θολογοανατομικώς 
επιβεβαιωθέν) έγινε 
εκτομή του καρκινώ
ματος. Διαστάσεις του 
εξαιρεθέντος ιστού, 
όπως μετρήθηκαν από 
τον παθολογοανατό
μο: 23x14x6 χιλιοστά. 
Διάμετρος κρατήρα: 
14 χιλιοστά. Η αιμό

σταση της θέσης υποδοχής του μοσχεύματος θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα επιμελής, για να αποφευχθεί και η ελαχιστότατη συλλογή 
αίματος κάτω από το μόσχευμα.

Εικόνα 4. Λαμβάνεται αποτύπωμα της θέσης 
με τεμάχιο φύλλου αλουμινίου (η συσκευασία 
ενός ράμματος εξυπηρετεί ικανοποιητικά).

Εικόνα 5. Το αποτύπωμα εφαρμόζεται στο 
χείλος του πτερυγίου του αυτιού για να 
σχεδιασθεί με ακρίβεια η τομή.

Εικόνα 6. Ά
ποψη του πτε
ρυγίου του αυ
τιού μετά την 
εκτομή του 
μοσχεύματος 
από πίσω.

Εικόνα 7. Άποψη του 
πτερυγίου του αυτιού 
μετά την εκτομή του 
μοσχεύματος από εμπρός. 
Φαίνονται τα τρίγωνα του 
Burow (βέλη), τα οποία 
ετάμησαν με σκοπό την 
αρτιότερη από αισθητικής 
απόψεως σύγκλειση του 
τραύματος.

Εικόνα 8. Το μόσχευμα έχει συρραφεί 
(Nylon 5/0) στη θέση υποδοχής. Ας 
σημειωθεί ότι κατά το χείλος του ρινι
κού πτερυγίου το μόσχευμα αποτελείται 
από 3 στρώματα (δέρμα  χόνδρος 
 δέρμα), ενδιάμεσα από 2 στρώματα 
(δέρμα  χόνδρος) για να καταλήξει 
κατά το περίγραμμά του να είναι ολικού 
πάχους δέρμα.

Εικόνα 9. Το μόσχευμα πα
ρέμεινε καλυμμένο και ακινη
τοποιημένο με βαμβάκι εμ
ποτισμένο σε φυσιολογικό ορό 
επί μία εβδομάδα, ενώ 30 μήνες 
μετά την επέμβαση ο ασθενής 
δεν έχει εμφανίσει υποτροπή.




