
Περιεχόμενα: 

Πρόλογος  

1. Εμβρυολογία παραρρινίων κόλπων   

Γναθιαίος κόλπος (Άντρο του Highmore)  

Ηθμοειδείς κυψέλες  

Μετωπιαίος κόλπος   

Σφηνοειδής κόλπος  

 

2. Ανατομία παραρρινίων κόλπων   

Γναθιαίος κόλπος    

Ηθμοειδείς κυψέλες   

 Κυψέλες της πρόσθιας ηθμοειδούς ομάδας  

 Κυψέλες της οπίσθιας ηθμοειδούς ομάδας  

            Μετωπιαίος κόλπος    

            Σφηνοειδής κόλπος    

            Ανατομικές παραλλαγές  

 Ιστολογία παραρρινίων κόλπων   

 Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία    

 Επιδημιολογία - Πρόληψη των φλεγμονωδών παθήσεων των παραρρινίων 

κόλπων             

 Παράγοντες που συντελούν στην πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση της 

παραρρινοκολπίτιδας  

 

6  Ταξινόμηση παραρρινοκολπίτιδων         

7  Αιτιολογία των φλεγμονωδών παθήσεων των κόλπων     

 Προδιαθεσικοί παράγοντες   

 Μικροβιακοί παράγοντες   

 

8  Διαγνωστικές μέθοδοι των παθήσεων των παραρρινίων κόλπων             

 

 Διάγνωση της οξείας παραρρινοκολπίτιδας   

 Διάγνωση της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας   

 Εξεταστικές μέθοδοι   

1. Πρόσθια ρινοσκόπηση  

2. Οπίσθια ρινοσκόπηση  

3. Ρινική ενδοσκόπηση  

4. Παρακέντηση του ιγμόρειου άντρου  

5. Διαφανοσκόπηση  



6. Έλεγχος του βλεννοκροσσωτού συστήματος καθαρισμού  

7. Εργαστηριακές εξετάσεις  

8. Αλλεργικές δοκιμασίες  

9. Ακτινολογικός έλεγχος  

10. Έλεγχος διά υπέρηχων  

9  Απεικονιστικές μέθοδοι        

 Απλός ακτινολογικός έλεγχος των παραρρινίων κόλπων  

 Αξονική τομογραφία  

 Μαγνητική τομογραφία   

 Υπέρηχοι  

- Ακτινολογική απεικόνιση της οξείας παραρρινοκολπίτιδας 

- Ακτινολογική απεικόνιση της χρόνιας και υποτροπιάζουσας παραρρινοκολπίτιδας 

- Η αξία της προεγχειρητικής απεικόνισης των κόλπων στη λειτουργική ενδοσκοπική 

χειρουργική των παραρρινίων κόλπων (FESS) 

-  Απεικόνιση σε παιδιατρικό ασθενή  

10  Ειδικές μορφές παραρρινικολπίτιδας     

- Ενδονοσοκομειακή παραρρινοκολπίτιδα 

- Μυκητιασική παραρρινοκολπίτιδα 

- Οδοντογενής παραρρινοκολπίτιδα 

- Κύστεις των παραρρινίων κόλπων 

11  Παραρρινοκολπίτιδα στον παιδιατρικό ασθενή    

 

12  Επιπλοκές παραρρινοκολπίτιδας   

1. Επιπλοκές από τον οφθαλμό στην παραρρινοκολπίτιδα 

- Βλεννογονοκήλη  

- Οστεομυελίτιδα  

2. Ενδοκρανιακές επιπλοκές της παραρρινοκολπίτιδας 

 

13  Θεραπεία        

1. Συντηρητική θεραπεία 

- Συντηρητική θεραπεία της οξείας παραρρινοκολπίτιδας  

- Συντηρητική θεραπεία της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας   

- Συντηρητική θεραπεία της παραρρινοκολπίτιδας στον παιδιατρικό ασθενή  

 



2. Χειρουργική θεραπεία 

- Ζώνη Α  

- Ζώνη Β  

- Ζώνη Γ  

14  Βασικές αρχές για τις παραρρινοκολπίτιδες        

 15  Κοκκιωματώδεις παθήσεις και όγκοι της ρινικής κοιλότητας και των παραρρινίων 

κόλπων    

1 Κοκκιωματώδεις παθήσεις 

Κοκκιωμάτωση του Wegener  

Σαρκοείδωση  

Σύνδρομο Churg-Strauss  

Ηωσινοφιλικό κοκκίωμα  

Χοληστερινικό κοκκίωμα  

Κοκκιωματώδης νεοπλασία  

 

2 Όγκοι της ρινικής κοιλότητας και των παραρρινίων κόλπων 

Ηλικία και φύλο  

Ταξινόμηση  

Ιστολογία-Ταξινόμηση  

Θέση έναρξης της νόσου και κλινική παρουσίαση  

Μεταστάσεις  

Διάγνωση  

 

3 Επιδερμοειδή επιθηλιακά νεοπλάσματα  

Θηλώματα  

Καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου  

 

4 Μη - επιδερμοειδή επιθηλιακά νεοπλάσματα 

Αδενοκαρκίνωμα  

Αδενοκυστικό καρκίνωμα  

Μεταστάσεις  

 

5 Νευροεκτοδερμικοί όγκοι  

Οσφρητικό νευροβλάστωμα  

Κακόηθες μελάνωμα  

 

6 Όγκοι αγγειακής προέλευσης  

Εφηβικό αγγειοΐνωμα  

Σάρκωμα του Kaposi  

Αιμαγγειοπερικύττωμα  

 

 



7 Όγκοι μυϊκής προέλευσης 

Ραβδομυοσάρκωμα  

 

8 Όγκοι χόνδρινης προέλευσης 

Χονδροσάρκωμα  

 

9 Οδοντογενείς όγκοι και αδαμαντινοβλάστωμα 

 

10  Όγκοι οστικής προέλευσης και ινο-οστικές βλάβες 

- Οστέωμα  

- Οστεογενές σάρκωμα  

 

11  Όγκοι λεμφοδικτυακής προέλευσης 

Λέμφωμα του Burkitt  

Λέμφωμα non-Hodgkin  

Εξωμυελικό πλασματοκύττωμα  

Άλλοι σπάνιοι μεσεγχυματικοί όγκοι  

Ινοσάρκωμα  

 

16  Χειρουργική αντιμετώπιση των φλεγμονωδών και νεοπλασματικών παθήσεων της 

ρινικής κοιλότητας και των παραρρινίων κόλπων      

1   Γενικά                                                                         

Χειρουργικές προσπελάσεις  

Χειρουργικές τεχνικές  

2   Χειρουργικές προσπελάσεις  

Πλάγια ρινοτομή (Lateral rhinotomy)  

Προσπέλαση διαμέσου του μετωπιαίου οστού  (Transfrontal approach)  

Προσπέλαση διαμέσου της υπερώας (Transpalatal approach)  

Υποκροταφική προσπέλαση  

Μεσοπροσωπική προσπέλαση ή προσπέλαση διαμέσου της στοματικής κοιλότητας 

(Midfacial degloving or Transoral approach)  

3   Χειρουργικές τεχνικές    

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις των παραρρινίων κόλπων  

Ανοικτές χειρουργικές τεχνικές περιορισμένης έκτασης  

Εκτεταμένες κρανιοπροσωπικές εκτομές  

Ενδοσκοπική ή εξωτερική χειρουργική πορεία για την αντιμετώπιση  

των νεοπλασμάτων των παραρρινίων κόλπων και της άνω γνάθου; 

Βιβλιογραφία      


