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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή – Σκοπός

Στη.βιβλιογραφία.αλλά.και.στην.καθημερινή.
ΩΡΛ.χειρουργική.πρακτική.περιγράφονται.αρκε-
τές.τεχνικές.για.την.αντιμετώπιση.της.σκολίωσης.
του.ρινικού.διαφράγματος..Η.εργασία.αυτή.απο-
σκοπεί.στην.παρουσίαση.της.εμπειρίας.μας.όσον.
αφορά.τη.χρήση.ιστικής.κόλας.ινώδους.στην.πλα-
στική.του.ρινικού.διαφράγματος.

Υλικό – Μέθοδος

Σε.σοβαρές.περιπτώσεις.σκολίωσης.του.ρινικού.
διαφράγματος.χρειάστηκε.να.αφαιρεθούν.χόνδρι-
να.και/ή.οστέινα.τμήματα..Αυτά.συνεθλίβησαν.ώ-
στε.να.επιπεδωθούν,.ραντίστηκαν.με.ιστική.κόλα.
ινώδους.και.επανατοποθετήθηκαν.

Αποτελέσματα

Αμέσως.μετεγχειρητικά.το.διάφραγμα.δείχνει.
παχύτερο.από.ό,τι.συνήθως..Παρά.αυτό.το.σχε-
τικό.μειονέκτημα,.η.τεχνική.προσφέρει.συγκεκρι-
μένα.μακροπρόθεσμα.πλεονεκτήματα:.αποφυγή.
μετεγχειρητικών.διατρήσεων,.ατροφίας.βλεννο-
γόνου.και.αλλοιώσεων.του.σχήματος.της.ρινός.
(καλή.στήριξη.της.κορυφής.της.ρινός,.αποφυγή.
καθίζησης.της.ράχης.της.ρινός.και.εισολκής.της.
στυλίδας)..Στα.μειονεκτήματα.της.τεχνικής.περι-
λαμβάνονται.σχετική.αύξηση.του.κόστους.και.του.
χειρουργικού.χρόνου.

Συμπέρασμα

Η.ιστική.κόλα.ινώδους.είναι.χρήσιμη.στην.στε-
ρέωση.επανεμφυτευόμενων.τεμαχίων.χόνδρου.
και/ή.οστού.στην.πλαστική.του.ρινικού.διαφράγ-
ματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Η.εγχειρητική.τεχνική.αντιμετώπισης.του.σκο-

λιού.ρινικού.διαφράγματος.έχει.αλλάξει.δραμα-
τικά.κατά.τη.διάρκεια.του.προηγούμενου.αιώνα..
Από.το.1902.όταν.για.πρώτη.φορά.ο.Freer.πε-
ριέγραψε.μια.εξαιρετικά.«επιθετική».ριζική.υπο-
βλεννογόνιο.εκτομή.του.σκελετού.του.ρινικού.δι-
αφράγματος,.που.περιλάμβανε.την.ύνιδα,.το.κά-
θετο.πέταλο.του.ηθμοειδούς.οστού.και.ολόκληρο.
τον.τετράπλευρο.χόνδρο.του.ρινικού.διαφράγ-
ματος.(συμπεριλαμβανομένου.και.του.ουραίου.
χείλους.του)1,.η.εγχειρητική.τεχνική.τείνει.να.γί-
νει.όλο.και.πιο.συντηρητική..Σήμερα.η.επέμβα-

ση.εκλογής.είναι.η.πλαστική.του.ρινικού.διαφράγ-
ματος:.ο.σχεδιασμός.της.επέμβασης.αποσκοπεί.
στην.επαναφορά.του.σκολιού.ρινικού.διαφράγ-
ματος.στη.μέση.κάθετη.ανατομική.του.θέση.με.
την.κατά.το.δυνατόν.μικρότερη.εκτομή.ανατομι-
κών.δομών.και.αφήνοντας.άθικτη.τη.μια.πλευρά.
επαφής.του.τετράπλευρου.χόνδρου.με.το.βλεν-
νογονοπεριχόνδριο2..Πολλές.εγχειρητικές.τεχνικές.
έχουν.περιγραφεί.στην.προσπάθεια.να.επιτευχθεί.
το.ιδανικό.αποτέλεσμα:.η.τεχνική.της.αιωρούμε-
νης.πόρτας.(πόρτα.του.σαλούν),.ελάττωση.της.
αντίστασης.του.χόνδρου.μέσω.αποξέσεως.μερι-
κού.πάχους.λωρίδων.με.τη.βοήθεια.ξέστρων,.ε-
κτομή.λωρίδων.χόνδρου.πλήρους.πάχους,.συν-
δυασμό.εκτομών.σφηνοειδούς.σχήματος.λωρί-
δων.από.την.κυρτή.επιφάνεια.του.χόνδρου.με.
ταυτόχρονες.τομές.μερικού.πάχους.στην.κοίλη.
επιφάνειά.του3..Αυτές.οι.τεχνικές.έχουν.ένα.συ-
γκεκριμένο.μειονέκτημα:.την.ιδιότητα.εκείνη.του.
χόνδρου.που.φέρεται.στη.βιβλιογραφία.ως.«μνή-
μη».του.χόνδρου..
Η.ιδιότητα.αυτή.τείνει.να.επαναφέρει.τον.χόν-

δρο.στην.αρχική.του.μορφή..Κατά.μερικούς.μά-
λιστα.συγγραφείς.η.«μνήμη».του.χόνδρου.υπο-
βοηθείται.στην.περίπτωση.που.μείνει.άθικτη.η.
επαφή.της.μιας.πλευράς.του.με.το.βλεννογονο-
περιχόνδριο4..Γι’.αυτό,.ακόμη.και.σήμερα,.σε.πε-
ριπτώσεις.σοβαρής.σκολίωσης.του.ρινικού.δια-
φράγματος,.συνιστάται.η.συντηρητική.υποβλεν-
νογόνιος.εκτομή.του.σκελετού.του3,.εγχειρητική.
τεχνική.που.θεωρείται.αρκούντως.ασφαλής.όταν.
εκτελείται.σωστά5..Τα.εκταμέντα.χόνδρινα.και/ή.
οστέινα.τμήματα.του.σκελετού.του.ρινικού.δια-
φράγματος.μπορούν.να.συνθλιβούν.με.σκοπό.να.
επιπεδωθούν.και.να.επανεμφυτευθούν.σαν.ελεύ-
θερο.αυτομόσχευμα,.χειρισμός.ο.οποίος.αποσκο-
πεί.στην.καλύτερη.μετεγχειρητική.υποστήριξη.του.
σκελετού.του.ρινικού.διαφράγματος.και.κατ’.επέ-
κταση.ολόκληρης.της.ρινικής.πυραμίδας4..Αυτά.
τα.εμφυτευόμενα.χόνδρινα.και/ή.οστέινα.τεμά-
χια.μπορούν.να.σταθεροποιηθούν.με.τη.χρήση.
ιστικής.κόλας.ινώδους6.
Σκοπός.αυτής.της.δημοσίευσης.είναι.να.πα-

ρουσιάσουμε.την.εμπειρία.μας.όσον.αφορά.τη.
χρήση.κόλας.ινώδους.στην.πλαστική.του.ρινικού.
διαφράγματος.

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ
Σε.αυτήν.την.εργασία.περιλαμβάνονται.18.πά-

σχοντες.από.σοβαρή.εκτεταμένη.σκολίωση.του.
ρινικού.διαφράγματος.(κυρίως.παραμορφώσεις.
σχήματος.S).που.χειρουργήθηκαν.την.τελευταία.
πενταετία.στο.Γενικό.Νοσοκομείο.–.Κέντρο.Υγείας.
Ικαρίας..Όλες.οι.επεμβάσεις.έγιναν.υπό.γενική.α-
ναισθησία..Με.τη.βοήθεια.του.αυτοσυγκρατού-
μενου.ρινοσκοπίου.του.Bosworth.και.με.νυστέ-
ρι.με.χειρουργική.λάμα.Νο.15.γίνεται.τομή.μερι-

κού.πάχους.παράλληλα.και.2.χιλιοστά.πίσω.και.
άνω.του.ουραίου.χείλους.του.τετράπλευρου.χόν-
δρου.του.ρινικού.διαφράγματος.πάντα.από.τη.δε-
ξιά.πλευρά,.ανεξάρτητα.από.την.πλευρά.του.κυρ-
τού.της.σκολίωσης.του.ρινικού.διαφράγματος6..
Σε.κάθε.περίπτωση.διανοίγονται.άνω.(ή.πρόσθι-
ες).και.κάτω.(ή.οπίσθιες).σήραγγες.αμφοτερό-
πλευρα.μεταξύ.του.σκελετού.και.του.βλεννογο-
νοπεριχονδρίου..Χόνδρινα.τμήματα.εκτέμνονται.
με.τη.βοήθεια.του.ψαλιδιού.του.Fomon.(γωνι-
ώδες,.με.σκέλη.ευθέα.με.αμβλέα.άκρα.και.πρι-
ονωτά.χείλη).και.του.μαχαιρίδιου.του.Ballenger.
(σχήματος.κεραυνού.με.αιωρούμενο.κόπτον.χεί-
λος)..Οστέινα.τμήματα.από.την.ύνιδα.και.το.κά-
θετο.πέταλο.του.ηθμοειδούς.(αν.χρειάζεται).εκτέ-
μνονται.με.τη.βοήθεια.οστεοτόμου.4.χιλιοστών..
Σε.κάθε.περίπτωση.διατηρείται.μια.όσο.το.δυνα-
τόν.πλατύτερη.λωρίδα.χόνδρου.αντίστοιχα.προς.
τη.ράχη.της.ρινός.και.τη.στυλίδα..Η.ουραία.λω-
ρίδα.χόνδρου.καθηλώνεται.με.ράμμα.στο.περι-
όστεο.της.πρόσθιας.ρινικής.άκανθας..Τα.εκταμέ-
ντα.χόνδρινα.και/ή.οστέινα.τμήματα.συνθλίβο-
νται.μέχρι.να.επιπεδωθούν.με.το.συνθλίπτη.του.
Cottle...Τα.προς.επανεμφύτευση.τεμάχια.καλύ-
πτονται.και.από.τις.δύο.πλευρές.με.ιστική.κόλα.ι-
νώδους.δια.ψεκασμού.με.το.ειδικά.προς.τούτο.
σχεδιασμένο.σύστημα.που.αποτελείται.από.δύο.
σύριγγες.με.τα.δύο.υλικά.που.καταλήγουν.σε.κοι-
νό.στόμιο.ψεκασμού.που.επιτρέπει.την.ανάμειξη.
ίσων.ποσοτήτων.από.τα.δύο.υλικά..Τα.κατά.τον.
προπεριγραφέντα.τρόπο.προετοιμασθέντα.τεμά-
χια.εμφυτεύονται.για.να.καλύψουν.το.κενό.στον.
παραμένοντα.χώρο.ανάμεσα.στο.χόνδρο.και.τα.
οστά..Η.τομή.συρράπτεται.με.απλά.απορροφή-
σιμα.ράμματα.5/0.και.οι.δύο.ρινικές.θαλάμες.ε-
πιπωματίζονται.με.αυτομάτως.διογκούμενους.
σπόγγους.για.τρεις.ημέρες..Σε.καμία.περίπτωση.
δε.χρησιμοποιήθηκαν.νάρθηκες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η.ηλικία.των.σθενών.που.περιλαμβάνονται.σε.

αυτή.τη.μελέτη.κυμαίνονταν.μεταξύ.19.και.54.ε-
τών..Ένας.από.τους.ασθενείς.έπασχε.από.μη.ιν-
σουλινοεξαρτώμενο.σακχαρώδη.διαβήτη.
Κατά.τη.διάρκεια.των.πρώτων.15.–.20.ημε-

ρών.μετεγχειρητικά.το.ρινικό.διάφραγμα.φαινό-
ταν.παχύτερο.από.ό,τι.μετά.τη.συνήθη.απλή.πλα-
στική.του..Επειδή.αυτό.το.χρονικό.διάστημα.συ-
μπίπτει.με.τη.χρονική.περίοδο.που.απαιτείται.για.
την.απορρόφηση.της.ιστικής.κόλας.ινώδους.μέ-
σω.των.φυσιολογικών.διαδικασιών.της.ινωδόλυ-
σης.και.της.φαγοκυττάρωσης7,.πιστεύουμε.(υπο-
θέτουμε).ότι.αυτή.είναι.η.αιτία.αυτού.του.φαινο-
μένου..Σε.μια.περίπτωση.η.επέμβαση.επεπλάκη.
από.το.σχηματισμό.μιας.σύμφυσης.μεταξύ.της.
μέσης.ρινικής.κόγχης.και.του.βλεννογόνου.του.
ρινικού.διαφράγματος..Προβήκαμε.σε.λύση.της.

Εφαρμογή της ιστικής κόλας ινώδους στην πλαστική του ρινικού διαφράγματος
The use of fibrin glue in septoplasty

Ιωάννης μπαρδάνης, Ωτορινολαρυγγολόγος, επιμελητής Α΄, γ.ν.-Κ.υ. Ικαρίας
δημήτριος μπατζακάκης, Ωτορινολαρυγγολόγος, επιμελητής Β΄, γ.ν. λάρισας

Ιωάννης 
μπαρδάνης



20

Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική ενημέρωση

σύμφυσης.υπό.τοπική.αναισθησία.και.επιπωματι-
σμό.της.ρινικής.θαλάμης.με.αυτομάτως.διογκού-
μενο.σπόγγο.επί.μία.εβδομάδα.
Πέραν.αυτής,.δε.σημειώθηκαν.άλλες.επιπλο-

κές:.δεν.είχαμε.μετεγχειρητικές.ρινορραγίες,.ού-
τε.σχηματισμό.αιματώματος.ή.αποστήματος.του.
ρινικού.διαφράγματος,.ούτε.κάποιου.άλλου.εί-
δους.επιμόλυνση,.ούτε.διάτρηση.του.ρινικού.δι-
αφράγματος,.ούτε.ατροφία.του.ρινικού.βλεννο-
γόνου..Το.ρινικό.διάφραγμα,.ψηλαφητικά.μέσω.
βαμβακοφόρου.στυλεού,.ήταν.εξαιρετικά.στε-
ρεό.και.σταθερό.με.επακόλουθη.διατήρηση.της.
αντίστασης.της.κορυφής.της.ρινός.στη.δακτυλι-
κή.πίεση..Σε.καμία.περίπτωση.δεν.είχαμε.καθί-
ζηση.της.ράχης.της.ρινός,.ούτε.εισολκή.της.στυ-
λίδας,.ούτε.κάποια.άλλη.μεταβολή.του.εξωτερι-
κού.σχήματος.της.ρινικής.πυραμίδας..
Η.προπεριγραφείσα.τεχνική.πλεονεκτεί.έναντι.

άλλων.ακριβώς.στο.ότι.στερείται.αυτών.των.όψι-
μων.επιπλοκών.που.ταλαιπωρούν.μετεγχειρητι-
κά.κάποιους.ασθενείς.που.υποβλήθηκαν.σε.απλή.
πλαστική.του.ρινικού.διαφράγματος..Η.τεχνική.
μειονεκτεί.στο.ότι.είναι.περισσότερο.χρονοβό-
ρα.και.δαπανηρή:.είναι.περισσότερο.χρονοβό-
ρα.γιατί.απαιτούνται.επιπλέον.χειρισμοί.των.ε-
κταμέντων.χόνδρινων.και/ή.οστέινων.τμημάτων.
και.περισσότερο.δαπανηρή.γιατί.προστίθεται.το.
κόστος.της.ιστικής.κόλας.ινώδους..Υπάρχουν.βέ-
βαια.συγγραφείς.που.υποστηρίζουν.ότι.η.χρή-
ση.ιστικής.κόλας.στην.πλαστική.του.ρινικού.δια-
φράγματος.ελαττώνει.τόσο.τη.διάρκεια.όσο.και.
το.κόστος.της.επέμβασης8..Αυτοί.όμως.οι.συγ-
γραφείς.χρησιμοποιούν.ιστική.κόλα.όχι.για.να.
σταθεροποιήσουν.εμφυτευόμενα.αυτομασχεύ-
ματα,.αλλά.απλώς.για.να.συμπλησιάσουν.τους.
βλεννογονοπεριχονδριακούς.κρημνούς.στο.τέ-
λος.της.επέμβασης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο.χειρουργικό.χώρο.ευθύνης.της.ωτορινολα-

ρυγγολογίας.δύο.είδη.χειρουργικών.συγκολλητι-
κών.ουσιών.έχουν.χρησιμοποιηθεί:.κυανοβουτυ-
λικές.ακρυλικές.ουσίες.και.ιστική.κόλα.ινώδους..Η.
χρήση.των.κυανοβουτυλικών.ακρυλικών.ουσιών.
έχει.εγκαταλειφθεί.καθώς.έχει.αποδειχθεί.ότι.είναι.
τοξικές.κατά.τη.φάση.του.πολυμερισμού.τους..
Έχει.επίσης.δειχθεί.ότι.μπορεί.να.προκαλέσουν.
βλεννογονική.και/ή.οστική.νέκρωση7,9..Όσον.α-
φορά.την.ιστική.κόλα.ινώδους.υπάρχουν.δύο.εί-
δη:.η.αυτογενής.και.η.αλλογενής..Η.αρχή.χρή-
σης.και.των.δύο.είναι.η.δημιουργία.θρόμβου.
που.κρατά.το.μόσχευμα.στη.θέση.του..Η.αυτο-

γενής.ιστική.κόλα.ινώδους.παράγεται.από.το.αί-
μα.του.ίδιου.του.ασθενούς.στον.οποίο.χρησιμο-
ποιείται,.αλλά.η.διαδικασία.παραγωγής.της.είναι.
εξαιρετικά.πολύπλοκη.–.όχι.μόνο.για.το.εργαστή-
ριο.του.νοσοκομείου.μας7..Η.αλλογενής.κόλα.ι-
νώδους.παράγεται.από.το.συνδυασμό.δύο.δια-
λυμάτων:.το.πρώτο.διάλυμα.περιέχει.ανθρώπινο.
ινωδογόνο,.παράγοντα.πήξης.XIII.και.βόειο.απρο-
τινίνη,.ενώ.το.δεύτερο.διάλυμα.περιέχει.θρομβί-
νη.και.χλωριούχο.ασβέστιο..Όταν.αυτά.τα.δύο.
διαλύματα.αναμειχθούν.–.σύμφωνα.με.τη.φυσι-
ολογική.διαδικασία.της.πήξης10–η.θρομβίνη.δρα.
επί.των.μορίων.του.ινωδογόνου.και.παράγεται.ι-
νώδες..Το.ινώδες.υφίσταται.πολυμερισμό.για.να.
παραχθεί.ένας.μαλακός.θρόμβος,.ο.οποίος.αλλη-
λεπιδρά.με.τον.παράγοντα.XIII.και.υπό.την.πα-
ρουσία.ασβεστίου.παράγεται.τελικά.μη.υδατο-
διαλυτός,.μηχανικά.σταθερός.θρόμβος.με.καλές.
συγκολλητικές.ιδιότητες..Η.περιεχόμενη.στο.ένα.
διάλυμα.απροτινίνη.δε.συμμετέχει.στο.σχημα-
τισμό.του.θρόμβου,.αλλά.απλώς.καθυστερεί.τη.
φυσιολογική.διαδικασία.της.ινωδόλυσης.που.ο-
δηγεί.σε.απορρόφηση.του.θρόμβου..Η.βιβλιο-
γραφία.που.αφορά.τη.χρήση.της.ιστικής.κόλας.
ινώδους.στην.πλαστική.του.ρινικού.διαφράγμα-
τος.είναι.μάλλον.περιορισμένη..Η.Wullstein.ήταν.
η.πρώτη.που.περιέγραψε.τεχνική.πλαστικής.ρι-
νικού.διαφράγματος.με.τη.βοήθεια.βιολογικών.
συγκολλητικών.ουσιών.το.197911..
Το.1987.οι.Hayward.και.Mackay.παρουσία-

σαν.σειρά.30.ασθενών.στους.οποίους.χρησι-
μοποίησαν.ιστική.κόλα.ινώδους12..Το.1996.ο.
Rettinger.πρότεινε.τη.σταθεροποίηση.εμφυτευ-
όμενων.συνθλιμμένων.χόνδρινων.και./.ή.οστέ-
ινων.τεμαχίων.στην.πλαστική.του.ρινικού.δια-
φράγματος.με.ιστική.κόλα.ινώδους6..Το.2003.
οι.Daneshrad,.Chin.και.Rice.παρουσίασαν.σει-
ρά.100.ασθενών.στους.οποίους.συμπλησίασαν.
τους.βεννογονοπεριχονδριακούς.κρημνούς.του.
ρινικού.διαφράγματος.στο.τέλος.της.επέμβασης.
αποκλειστικά.και.μόνο.με.ιστική.κόλα8..Σε.αυτή.
την.σειρά.ασθενών.δε.γινόταν.ούτε.ρινικός.επι-
πωματισμός,.ούτε.χρησιμοποιούνταν.ράμματα..
και.ανέφεραν.μόνο.μία.επιπλοκή..Αυτοί.οι.συγ-
γραφείς.χρησιμοποίησαν.ένα.μείγμα.κρυοπη-
κτικού.και.θρομβίνης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Παρά.το.ότι.ο.αριθμός.των.ασθενών.που.πε-

ριλαμβάνονται.στην.εργασία.αυτή.είναι.μικρός,.
φαίνεται.ότι.η.ιστική.κόλα.ινώδους.είναι.χρήσι-
μη.στη.σταθεροποίηση.εμφυτευόμενων.τεμα-

χίων.χόνδρου.και/ή.οστού.στην.πλαστική.του.
ρινικού.διαφράγματος..Πιστεύουμε.ότι.τα.πλε-
ονεκτήματα.της.χρήσης.της,.ειδικά.τα.όψιμα,.υ-
περτερούν.κατά.πολύ.των.μειονεκτημάτων.της.

ABSTRACT
The use of fibrin glue in septoplasty
Ioannis.Bardanis,.Dimitrios.Batzakakis

Objective:.To.present.our.experience.with.the.
use.of.fibrin.glue.in.septoplasty.
Material – Method: In.18.cases.of.severely.de-
viated.nasal.septum.certain.pieces.of.dislocated.
quadrilateral.cartilage.and/or.bone.had.to.be.
removed..The.cartilaginous.and/or.bony.piec-
es.were.crushed.with.a.bone.crusher,.covered.
with.fibrin.glue.on.both.surfaces.and.implant-
ed.to.cover.the.gap.between.the.remaining.car-
tilage.and.the.surrounding.bones.
Results:.Though.shortly.postoperatively.the.nasal.
septum.seems.thicker,.this.procedure.offers.cer-
tain.long-term.advantages:.no.nasal.septal.per-
forations,.no.mucosal.atrophy,.very.stable.nasal.
septum.with.consequent.preservation.of.the.na-
sal.tip.support,.no.saddlenoses,.no.other.chang-
es.in.the.profile.of.the.nose.
Conclusion:.Fibrin.glue.is.useful.in.stabilizing.im-
planted.pieces.of.cartilage.in.septoplasty..The.pros.
of.the.use.of.fibrin.glue.far.exceed.the.cons.
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