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ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΉ
Η επέμβαση που αποκαθιστά προβλήματα 

από προηγούμενα αποτυχημένα χειρουργεία 

παρουσιάζει αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Διορθωτική 

ινοπλαστική είναι η εξειδικευμένη 

επέμβαση που αφορά την αισθητι-

κή και τη λειτουργική βελτίωση της 

μύτης. Γνωστή πλέον ως preservation 

rhinoplasty, θεωρείται η δυσκολότερη 

επέμβαση στην πλαστική χειρουργική 

προσώπου, αφού πρέπει να φέρει αποτελέσματα, διατη-

ρώντας παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία 

της δομής μιας μύτης. Τι γίνεται όμως με περιστατικά που 

έχουν χειρουργηθεί ήδη με άσχημα αποτελέσματα; Εκεί 

χρειάζεται πλέον επανορθωτική ρινοπλαστική από τα χέ-

ρια ενός έμπειρου και εξειδικευμένου χειρουργού.

Ή ΕΠΕΜΒΑΣΉ

Στην επανορθωτική ρινοπλαστική στόχος είναι να χτιστεί 

εκ νέου η δομή της μύτης που έχει καταστραφεί από 

προηγούμενες επεμβάσεις, ατυχήματα ή καρκινώματα. 

Τις περισσότερες φορές το ζητούμενο είναι να διορθωθεί 

η υπερβολικά χαμηλή ράχη της μύτης και να σχηματιστεί 

ένα καλύτερο ακρορρίνιο, ώστε η μύτη να επανακτήσει 

σωστές αναλογίες παίρνοντας ικανοποιητικό ύψος, προ-

βολή, μήκος και πλάτος. Ταυτόχρονα, η σωστή στήριξη 

και η ανύψωση των δομών της θα επαναφέρουν τους 

εσωτερικούς χώρους για την ανάκτηση της αναπνοής. Για 

την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτούνται δομικά 

υλικά από τον ίδιο τον ασθενή. Αναμφισβήτητα το ρινικό 

διάφραγμα, εάν υπάρχει, είναι το καλύτερο μόσχευμα στις 

διορθωτικές επεμβάσεις, ενώ η αμέσως καλύτερη επόμενη 

λύση είναι ο πλευρικός χόνδρος. 

Ο ωτικός χόνδρος χρησιμοποιείται σε μικρότερες διορθώ-

σεις που αφορούν αισθητικά προβλήματα στο ακρορρίνιο.  

Οι σύγχρονες τεχνικές επανορθωτικής ρινοπλαστικής με 

πλευρικό χόνδρο δε συνεπάγονται μια ογκώδη μύτη γεμι-

σμένη με άμορφα μοσχεύματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν 

μια εκλεπτυσμένη επέμβαση που θα φέρει το αποτέλεσμα 

που θα έπρεπε να έχει πετύχει μια καλά εκτελεσμένη πρώ-

τη ρινοπλαστική. Οι τεχνικές λήψης και επεξεργασίας του 

χόνδρου έχουν αλλάξει πολύ. Μπορεί να κοπεί σε λεπτά 

φύλλα πάχους 1 χλστ., να τεμαχιστεί σε λεπτά ρινίσματα, 

έως να γίνει ακόμη και κρέμα. Έτσι, η παχύρρευστη κρέμα 

χόνδρου μπορεί να ενσωματωθεί σε κροταφική περιτονία 

ή περιχόνδριο για να χρησιμοποιηθεί στους μοντέρνους 

συνδυασμούς τεχνικών που έχουν ως στόχο τη δημιουρ-

γία νέας ράχης δίνοντας αρκετά χιλιοστά ύψος αλλά και 

πλαϊνό περίγραμμα στη μύτη. Ένα ίσιο διάφραγμα απο-

τελεί το κλειδί για την κατάκτηση συμμετρικών αισθητικών 

γραμμών στη μύτη και συμπληρώνεται με τις προεκτάσεις 

των spreader grafts στα πλάγια. Εάν δεν υπάρχει επαρκές 

διάφραγμα, κατασκευάζεται από λεπτό φύλλο πλευρι-

κού χόνδρου σε ικανό μήκος και πλάτος, αλλά και αρκετά 

ισχυρό ώστε επάνω του να στηριχτεί όλη η μύτη. Όσον 

αφορά το ακρορρίνιο, η διάπλασή του στην επανορ-

θωτική ρινοπλαστική γίνεται με τεχνικές ανακατασκευής 

και ανάπλασης νέων πλάγιων χόνδρων, όμοιων με τους 

φυσικούς. Αφού εξασφαλιστεί ένα ίσιο και αρκετά υψηλό 
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πρόσθιο διάφραγμα, ο χειρουργός συνεχίζει το χτίσιμο της 

νέας κορυφής προσθέτοντας χόνδρους στα υπολείμματα 

με κατάλληλο σχήμα, πλάτος και κλίση και δημιουργώντας 

ένα ολοκαίνουριο ακρορρίνιο. Σε όλα τα περιστατικά η ενί-

σχυση του δέρματος είναι απαραίτητη, αφού και αυτό έχει 

ταλαιπωρηθεί σημαντικά από τις προηγούμενες επεμβάσεις. 

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επέμβασης 

κυρίαρχα καθορίζεται από την ποιότη-

τα της εκτέλεσης.
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