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Ρπηηδνπιαζηηθή
Ρπηηδνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε ηεο ραιάξσζεο ηνπ
δέξκαηνο θαη ησλ ππνδόξησλ ηζηώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ηξαρήινπ, κε ζηόρν ηε
δηάηαζή ηνπο θαη ηελ απόζβεζε ησλ ξπηίδσλ θαη ησλ άιισλ
ζεκείσλ ηνπ
γεξαζκνύ. Η ξπηηδνπιαζηηθή απνθαιείηαη θαη ξπηηδεθηνκή ή πιαζηηθή ηνπ
πξνζώπνπ.
Σηελ αγγιηθή γιώζζα ε ξπηηδνπιαζηηθή απνδίδεηαη κε ηνπο όξνπο
Rhytidectomy, Rhytidoplasty, Lifting ή Face lift.
Ολική ρυηιδοπλαζηική είλαη ε ξπηηδνπιαζηηθή πνπ αθνξά όιεο ηηο
αλαηνκηθέο δώλεο ηνπ πξνζώπνπ.
Ρυηιδοπλαζηική παρειών και ηραχήλου είλαη ε ξπηηδνπιαζηηθή ησλ παξεηώλ
θαη ηεο ηξαρειηθήο ρώξαο.
Ρυηιδοπλαζηική ηου μεηώπου είλαη ε ξπηηδνπιαζηηθή κόλν ηνπ κεηώπνπ.
Μικρή ρυηιδοπλαζηική είλαη ε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, δηάξθεηαο θαη
βαξύηεηαο ξπηηδνπιαζηηθή ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ.

ηόρνη
Με ηελ ξπηηδνπιαζηηθή επηηπγράλεηαη:
 Αθαίξεζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ ραιαξνύ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ πνπ
εθδειώλεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ πηώζε ησλ θξπδηώλ, ησλ παξεηώλ θαη ηνπ
ηξαρήινπ.
 Σύζθημε ηεο πεξηηνλίαο θαη ηνπ κπτθνύ ζηξώκαηνο θάησ από ην δέξκα ηνπ
πξνζώπνπ
 Δμάιεηςε ή βειηίσζε ησλ ξπηίδσλ, ησλ απιάθσλ θαη ησλ αλαδηπιώζεσλ πνπ
πξνθαιεί ε ραιάξσζε ησλ ηζηώλ ηνπ πξνζώπνπ.
 Αθαίξεζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ ιίπνπο από ηηο παξεηέο θαη ηνλ ηξάρειν.
 Δπαλαθνξά ηεο όςεο ηνπ πξνζώπνπ ζε πξνγελέζηεξε ειηθία

Η ξπηηδνπιαζηηθή επαλαθέξεη ηελ όςε ηνπ πξνζώπνπ ζε πξνγελέζηεξε
ειηθία όρη όκσο θαη ηελ πξαγκαηηθή ειηθία. Ο βαζκόο ηεο επαλαθνξάο εμαξηάηαη από
ηε δεμηνηερλία ηνπ πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ αιιά θαη από κηα ζεηξά άιισλ παξαγόλησλ
όπσο ε ειηθία, ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο, ν ηύπνο ηνπ δέξκαηνο, ε ςπρηθή δηάζεζε, ε
θιεξνλνκηθόηεηα, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο.
Μηα ηδέα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ξπηηδνπιαζηηθήο ζρεκαηίδνπκε έιθνληαο κε
ηα ρέξηα ην δέξκα ηνπ ηξαρήινπ θαη ησλ παξεηώλ πξνο ηα επάλσ θαη πίζσ θαη ην
δέξκα ηνπ κεηώπνπ πξνο ηα επάλσ έηζη ώζηε λα επαλέξρνληαη ηα πεζκέλα θξύδηα
ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε.

Αληελδείμεηο









Βαξηέο, κε ειεγρόκελεο πλεπκνληθέο, θαξδηαθέο, λεθξηθέο ή νξκνληθέο
παζήζεηο.
Αλεμέιεγθηε ππέξηαζε θαη αξξύζκηζηνο δηαβήηεο.
Ηιηθία κηθξόηεξε ησλ 30 θαη κεγαιύηεξε ησλ 75 ρξόλσλ
Αλσκαιίεο πήμεσο ηνπ αίκαηνο
Κύεζε
Βαξύ θάπληζκα
Σνβαξή ςπρηαηξηθή πάζεζε
Ψπρνινγηθή αζηάζεηα, κε ππέξκεηξεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο επίιπζεο
άιισλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο επέκβαζεο.

Δηαδηθαζία ξπηηδνπιαζηηθήο
1ε επίζθεςε: Σηελ πξώηε επίζθεςε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε γλσξηκία θαη ε
ακθίδξνκε εμνηθείσζε αζζελνύο θαη πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ. Η αζζελήο πξέπεη λα
εθζέζεη ζην γηαηξό, κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ην πξόβιεκά ηεο. Οθείιεη λα ππνδείμεη ηα
ζεκεία ηνπ πξνζώπνπ ηεο πνπ, θαηά ηε γλώκε ηεο, είλαη πξνβιεκαηηθά θαη ηελ
ελνρινύλ θαη αθόκε πσο θαη πόζν θαληάδεηαη όηη κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ.
Ο γηαηξόο ζα εμεηάζεη επηκειώο ηε γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ
έθηαζε ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ππνδόξησλ κπώλ θαη πεξηηνληώλ. Θα
εθηηκήζεη ηελ πθή θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα
ππνινγίζεη ην βαζκό ηεο επαλαθνξάο, έιθνληαο ην δέξκα ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ
ηξαρήινπ πξνο ηα επάλσ θαη πίζσ. Ο πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο ζα εθηηκήζεη ηε γεληθή
θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ ςπρηθή ζηαζεξόηεηα ηεο
αζζελνύο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα καληέςεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο.
Σην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Η αζζελήο πξέπεη λα εμεγήζεη κε
ζαθήλεηα ζην γηαηξό ηη επηδηώθεη θαη ηη αλακέλεη από ηε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε θαη
ν γηαηξόο νθείιεη λα εμεγήζεη κε εηιηθξίλεηα ζηελ αζζελή ηη είλαη ξεαιηζηηθό θαη
εθηθηό θαη ηη όρη . Δλδεηθηηθά, ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη δηεπθξίληζε είλαη:
 Η ξπηηδνπιαζηηθή εμαζθαιίδεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ραιάξσζεο θαη ηε
δηάηαζε ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ κπώλ ηνπ πξνζώπνπ. Δμαθαλίδεη ή βειηηώλεη
ηηο ξπηίδεο θαη ηηο απιαθώζεηο ηνπ πξνζώπνπ. Γελ αιιάδεη ηελ πθή θαη ηε
ρξνηά ηνπ δέξκαηνο.
 Η ξπηηδνπιαζηηθή επαλαθέξεη πξάγκαηη ηελ όςε ηνπ πξνζώπνπ ζε
πξνγελέζηεξε ειηθία. Ο γηαηξόο όκσο δελ κπνξεί λα πξνθαζνξίζεη ζε πνηα
ειηθία γηαηί απηό εμαξηάηαη από κηα ζεηξά παξαγόλησλ ηελ επίδξαζε ησλ
νπνίσλ δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη.






Δίλαη πηζαλό, καδί κε ηε ξπηηδνπιαζηηθή, λα απαηηεζνύλ πξόζζεηεο
παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ην όθεινο. Τέηνηεο παξεκβάζεηο
είλαη ε βιεθαξνπιαζηηθή, ε δεξκναπόμεζε ησλ ρεηιέσλ, ε αλαλέσζε ηνπ
δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ κε ηε βνήζεηα ιέηδεξ, ρεκηθνύ πήιηλγ ή
δεξκναπόμεζεο, ε εκθύηεπζε νπζηώλ όπσο είλαη ην παινπξνληθό νμύ θαη ην
θνιιαγόλν, ε ρξήζε αιιαληηθήο ηνμίλεο (Botox, Dyspersa) ή αθόκε
αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο (κάζθεο αλαλέσζεο, θξέκεο, καθηγηάδ, αιιαγή
ρηελίζκαηνο θαη ρξώκαηνο καιιηώλ θιπ).
Οη παιηέο, βαζηέο, έληνλεο ξπηίδεο θαη αύιαθεο ηνπ πξνζώπνπ ζα βειηησζνύλ
αιιά κπνξεί λα κελ εμαθαληζηνύλ κε ηε ξπηηδνπιαζηηθή. Σηελ πεξίπησζε
απηή είλαη πηζαλό λα απαηηεζνύλ πξόζζεηεο παξεκβάζεηο.
Η ξπηηδνπιαζηηθή δελ αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία ηνπ γεξαζκνύ θαη επνκέλσο
ε αλαλέσζε πνπ επηηπγράλεη κεηώλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
Παξόηη, απνδεδεηγκέλα, αζθεί επλντθέο επηδξάζεηο αθόκε θαη πνιιά ρξόληα
κεηά ηελ επέκβαζε, ε αλαλέσζε πνπ επηηπγράλεη δηαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθά
γηα 7-10 ρξόληα θαηά κέζν όξν. Δίλαη επνκέλσο πηζαλό λα απαηηεζεί
επαλάιεςε ηεο νιηθήο ξπηηδνπιαζηηθήο ή κηθξή ξπηηδνπιαζηηθή, ζε ρξόλν
πνπ εμαξηάηαη από πνηθηιία παξαγόλησλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη
ε ειηθία, νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( εζνπνηνί, ηξαγνπδηζηέο,
δεκόζηα πξόζσπα), ε πνηόηεηα ηνπ δέξκαηνο, νη θιεξνλνκηθέο θαηαβνιέο, ε
ςπρηθή δηάζεζε (θαηάζιηςε, λεπξώζεηο) θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο.

Ο πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο ζα ζπλεθηηκήζεη όια ηα δεδνκέλα θαη κεηά ηηο
παξαπάλσ δηεπθξηλίζεηο ζα πξνηείλεη ηελ ελδεδεηγκέλε, ζε θάζε πεξίπησζε,
επέκβαζε πνπ κπνξεί λα είλαη:
 Οιηθή ξπηηδνπιαζηηθή αλ ε ράιαζε ηνπ δέξκαηνο επεθηείλεηαη ζε νιόθιεξν
ην πξόζσπν. Δίλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε ιηπναλαξξόθεζε ησλ παξεηώλ
θαη ηνπ ηξαρήινπ, αλ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ιίπνπο, κε βιεθαξνπιαζηηθή, αλ
ζπλππάξρεη ράιαζε ησλ βιεθάξσλ ή κε δεξκναπόμεζε ησλ ρεηιηώλ αλ
ππάξρνπλ πεξηζηνκαηηθέο ξπηίδεο.
 Μεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή παξεηώλ θαη ηξαρήινπ αλ ε ράιαζε ηνπ δέξκαηνο
εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο παξεηέο θαη ζηνλ ηξάρειν. Δίλαη πηζαλό λα
ζπλδπαζηεί κε ιηπναλαξξόθεζε παξεηώλ θαη ηξαρήινπ, κε βιεθαξνπιαζηηθή
ή κε δεξκναπόμεζε ησλ ρεηιηώλ.
 Μεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ αλ ε ράιαζε ηνπ δέξκαηνο εληνπίδεηαη
ζην κέησπν. Δίλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε βιεθαξνπιαζηηθή.
 Μηθξή ξπηηδνπιαζηηθή ζε πεξηπηώζεηο πεξηνξηζκέλεο ράιαζεο ησλ παξεηώλ
θαη ηνπ ηξαρήινπ, ζε πεξηπηώζεηο πξνεγνύκελεο ξπηηδνπιαζηηθήο ή ζε

πεξηπηώζεηο πνπ ε νιηθή ή ε κεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή δελ ελδείθλπληαη ιόγσ
κεγάιεο ειηθίαο ή πξνβιεκάησλ πγείαο. Δίλαη πηζαλό λα ζπλδπαζηεί κε
ιηπναλαξξόθεζε ηνπ ηξαρήινπ, κε βιεθαξνπιαζηηθή ή κε δεξκναπόμεζε
ησλ ρεηιηώλ.
Καιό είλαη, όια ηα παξαπάλσ λα θαηαγξαθνύλ ζε έλα είδνο ηαηξηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα ππνγξαθεί από ην γηαηξό θαη ηελ αζζελή γηα ακθνηεξόπιεπξε
εμαζθάιηζε θαη πξόιεςε πηζαλώλ παξεμεγήζεσλ.
Πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο:
Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Γεληθή αίκαηνο
 Οπξία αίκαηνο
 Σάθραξν αίκαηνο
 Κξεαηηλίλε αίκαηνο
 Ψεπδνρνιελεζηεξάζε νξνύ
 Βαζηθόο αληηπεθηηθόο έιεγρνο
 Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο
 Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα
Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Καξδηνινγηθή εθηίκεζε
 Αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε
Σε πεξίπησζε εληνπηζκνύ παζνινγηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ή θιηληθνύ επξήκαηνο ν
έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη ή επεθηείλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ.
Πξνεγρεηξεηηθά κέηξα:
 Απνθπγή ιήςεο αζπηξίλεο, αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ, αληηζπιεπηηθώλ θαη
βηηακίλεο Δ κία εβδνκάδα πξηλ από ηελ επέκβαζε. Λήςε άιισλ θαξκάθσλ
κεηά από ελεκέξσζε ηνπ γηαηξνύ.
 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 2 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ επέκβαζε.
 Δπηινγή νηθείνπ πξνζώπνπ γηα ζπκπαξάζηαζε θαηά ηα πξώηα 2-3 24σξα
κεηά ηελ επέκβαζε
 Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία ηνπ θαηάιιεινπ ρώξνπ γηα ηε κεηεγρεηξεηηθή
αλάξξσζε.
 Πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ θαξκάθσλ θαη πιηθώλ ( εηδηθόο πηεζηηθόο
επίδεζκνο πξνζώπνπ, επίδεζκνη, γάδεο) κεηά από ζπλελλόεζε κε ην γηαηξό.
 Καιό ινύζηκν ην πξνεγνύκελν βξάδπ
 Αθαίξεζε θάζε είδνπο καθηγηάδ θαη απνθπγή ρξήζεο ιάθ.
 Απνθπγή ιήςεο λεξνύ θαη ηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο πξηλ από ηελ
επέκβαζε.

Σερληθή ηεο επέκβαζεο:
Η ξπηηδνπιαζηηθή βαζίδεηαη ζηελ απνθόιιεζε ηνπ ραιαξσκέλνπ δέξκαηνο
ηνπ πξνζώπνπ, ζηε δηάηαζή ηνπ, ζηελ αθαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ πεξηζζεύεη θαη
ζηελ θαζήισζε ηνπ ππνινίπνπ ζε πςειόηεξα ζεκεία.
Σηηο πεξηπηώζεηο πξνρσξεκέλεο ραιάξσζεο δελ αξθεί ε «αλάξηεζε» κόλν
ηνπ δέξκαηνο αιιά επηβάιιεηαη ε επαλαηνπνζέηεζε βαζύηεξσλ αλαηνκηθώλ
ζηνηρείσλ όπσο είλαη ην επηπνιήο κπναπνλεπξσηηθό ζύζηεκα (SMAS).
Τα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδεηαη ην ππνπεξηνζηηθό ιίθηηλγθ ζην νπνίν ε
απνθόιιεζε γίλεηαη αθόκε βαζύηεξα, θάησ από ην πεξηόζηεν ησλ νζηώλ ηνπ
πξνζώπνπ κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ ελδνζθνπηθώλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ, πνπ
πεξηνξίδνπλ ηηο ηνκέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηηο θαθώζεηο ησλ ηζηώλ ζην ειάρηζην.

Οιηθή Ρπηηδνπιαζηηθή.
Οιηθή ξπηηδνπιαζηηθή είλαη ε πιαζηηθή όισλ ησλ αλαηνκηθώλ δσλώλ ηνπ
πξνζώπνπ θαη επνκέλσο πεξηιακβάλεη ηε ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ ηξαρήινπ, ησλ
παξεηώλ, ησλ θξνηάθσλ θαη ηνπ κεηώπνπ. Η κεξηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ ηξαρήινπ,
ησλ παξεηώλ, ησλ θξνηάθσλ θαη ηνπ κεηώπνπ εθηειείηαη κε ηελ ίδηα αθξηβώο ηερληθή.
Απιώο πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαηνκηθή δώλε. Γηα ην ιόγν απηό
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά κόλν ε νιηθή θαη όρη νη επηκέξνπο ξπηηδνπιαζηηθέο ηνπ
πξνζώπνπ.
Μεηά ηελ έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη
αδξελαιίλεο θάησ από ην δέξκα ησλ θξνηάθσλ, ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ,
αθνινπζεί ιηπναλαξξόθεζε, κε ιεπηή θάλνπια, θαηά ηελ νπνία αλαξξνθάηαη ην
πιενλάδνλ ιίπνο ζηνλ ιαηκό θαη ζηηο παξεηέο, πάλσ από ηηο ξηλνπαξεηαθέο αύιαθεο.
Τν ζηάδην απηό είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό ζε άηνκα παρύζαξθα κε ζπζζώξεπζε
ιίπνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο (έληνλα κήια, δηπινζάγνλν) ελώ κπνξεί λα παξαιεθζεί
ζε ιεπηά άηνκα ρσξίο ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε ιίπνπο.

Εηθόλα 1: Ληπναλαξξόθεζε πξνζώπνπ

Με ηε βνήζεηα απνζηεηξσκέλεο κεηαιιηθήο ρηέλαο θαη καξθαδόξνπ
ζρεδηάδεηαη ε ηνκή πνπ μεθηλά από ηνλ θξόηαθν 5-6 εθ πάλσ από ην απηί θαη 5-6 εθ
πίζσ από ην όξην ησλ ηξηρώλ, δηέξρεηαη ζηαδηαθά κπξνζηά από ην άλσ ηξηηεκόξην
ηνπ πηεξπγίνπ, πίζσ από ηνλ ηξάγν, γύξσ από ηε βάζε ηνπ ινβίνπ θαη πίζσ από ην
πηεξύγην θαη θαηαιήγεη ζηα καιιηά ηνπ απρέλα ζε βάζνο 3-4 εθ. Μέζσ ηεο ηνκήο
απηήο απνθνιιάηαη ην δέξκα από ηνπο ππνθείκελνπο ηζηνύο ζε πεξηνρή πνύ
αθνξίδεηαη από ην απηί, ηνλ θξόηαθν, ηε γσλία ηνπ καηηνύ, ηελ ξηλνπαξεηαθή αύιαθα
θαη ηε κέζε γξακκή ηνπ ηξαρήινπ θαη πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηνπ πξνζώπνπ, εθηόο
από ηα κάηηα, ηε κύηε, ην ζηόκα θαη ην πεγνύλη.

Εηθόλα3: Σερληθή ξπηηδνπιαζηηθήο παξεηώλ θαη ηξαρήινπ: α ρεδηαζκόο ηεο αξρηθήο ηνκήο, β
Απνθόιιεζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ, γ Έιμε θαη αλάξηεζε πεξηηνλίαο, δ Παξαζθεπή ηνπ
κπναπνλεπξσηηθνύ ζηξώκαηνο (ΜΑ), ε Αλάξηεζε ηνπ ΜΑ, ζη Έιμε δέξκαηνο πξνο ηα επάλσ
θαη πίζσ, δ πξξαθή δέξκαηνο.

Αθνινπζεί ε έιμε θαη αλάξηεζε ησλ εζσηεξηθώλ ζηξσκάησλ ηνπ πξνζώπνπ.
Αλ ε ραιάξσζε ηνπ δέξκαηνο ζηνλ ηξάρειν είλαη πεξηνξηζκέλε αξθεί ε αλαδίπισζε
ηνπ εζσηεξηθνύ κπναπνλεπξσηηθνύ ζηξώκαηνο θαη ε αλάξηεζή ηνπ πςειόηεξα,
κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί, κε εζσηεξηθά απνξξνθήζηκα ξάκκαηα. Σηηο
πεξηπηώζεηο ζνβαξήο ραιάξσζεο ηνπ ηξαρήινπ, πνπ ζρεκαηίδεη ρνξδή, εληνπίδεηαη
ην εζσηεξηθό κπναπνλεπξσηηθό ζηξώκα (SMAS), παξαζθεπάδεηαη πξνζεθηηθά,
απνθνιιάηαη από ηα βαζύηεξα ζηξώκαηα, δηαρσξίδεηαη κεξηθά θαη ξάβεηαη
πςειόηεξα κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί, κε παξόκνηα ξάκκαηα.
Έιθεηαη ην δέξκα πξνο ηα πίζσ θαη πάλσ, από δύν ζεκεία εκπξόο θαη πίζσ
από ην απηί, ππνινγίδεηαη θαη απνθόβεηαη ην ηκήκα πνπ πεξηζζεύεη θαη ην ππόινηπν
ξάβεηαη κε ειαθξά ηάζε, θαηά κήθνο ηεο αξρηθήο ηνκήο, αθνύ πξνεγνπκέλσο
ηνπνζεηεζνύλ δύν ιεπηνί ζσιήλεο παξνρέηεπζεο θελνύ.

Εηθόλα 4: Ελδνζθνπηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ. α. πεξηνρή απνθόιιεζεο, β Εηζαγσγή
ελδνζθνπίνπ θαη απνθόιιεζε δέξκαηνο, γ Αλάξηεζε δέξκαηνο κε εζσηεξηθά ξάκκαηα, δ
πξξαθή δέξκαηνο.

Δάλ ην δέξκα ηνπ κεηώπνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε πηώζε ησλ
θξπδηώλ είλαη ειάρηζηε ε επέκβαζε ηεξκαηίδεηαη ζην ζεκείν απηό, έρνληαο
νινθιεξώζεη κηα βαζηθή ξπηηδνπιαζηηθή ή έλα βαζηθό ιίθηηλγθ. Σηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ην ρεηξνπξγηθό πεδίν κεηαθέξεηαη ζην κέησπν όπνπ, αλάινγα κε ην βαζκό
ηεο ραιάξσζεο, ηελ ειηθία θαη ηνλ βαζκό πηώζεο ησλ θξπδηώλ, επηιέγεηαη ε
ελδεδεηγκέλε κέζνδνο. Σε λέα άηνκα, κε πεξηνξηζκέλε ραιάξσζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ
κεηώπνπ θαη κηθξή ή κέηξηα πηώζε ησλ θξπδηώλ, επηιέγεηαη ε ελδνζθνπηθή
ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ. Αληίζεηα ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε ζνβαξή
πηώζε ησλ θξπδηώλ θαη κεγάιε ραιάξσζε ηνπ κεηώπνπ, πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη
ρσξίο αθαίξεζε δέξκαηνο, επηιέγεηαη ε αλνηθηή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ.
Ελδνζθνπηθή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ: Η
πεξηνρή
ηνπ
κεηώπνπ
πξνεηνηκάδεηαη κε έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ
θαη αδξελαιίλεο.
Η επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα γσληαθνύ ελδνζθνπίνπ
ζπλδεδεκέλνπ ζε θάκεξα πνπ εηζάγεηαη θάησ από ην δέξκα από 3 κηθξέο ηνκέο
κήθνπο 2-3 εθ, 2 εθ πίζσ από ην όξην ησλ ηξηρώλ ηεο θεθαιήο, κία ζηε κέζε ηνπ
κεηώπνπ θαη δύν ζηελ πξνέθηαζε ηνπ ηέινπο ησλ θξπδηώλ. Τν δέξκα απνθνιιάηαη
,κε εηδηθά εξγαιεία, ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ κεηώπνπ, πάλσ ζηελ θξνηαθηθή
πεξηηνλία, ζηνπο θξνηάθνπο θαη θάησ από ην πεξηόζηεν ζην νζηό ηνπ κεηώπνπ,
κέρξη ην ρείινο ηνπ νθζαικηθνύ θόγρνπ. Αλ απαηηείηαη, δηαηέκλνληαη νη κύεο πνπ
πξνθαινύλ θάζεηεο απιαθώζεηο ζην κεζόθξπν (επηζθύληνη θαη ππξακνεηδήο). Οη
νπξέο ησλ θξπδηώλ έιθνληαη εζσηεξηθά πξνο ηα επάλσ κε εηδηθό ξάκκα θαη
αλαξηώληαη ζηελ πεξηηνλία ηνπ θξαλίνπ, θνληά ζηηο αξρηθέο ηνκέο ηνπ δέξκαηνο.
Αθαηξείηαη κηθξό ηκήκα δέξκαηνο πνπ πεξηζζεύεη θαη νη ηνκέο ξάβνληαη κε
ρεηξνπξγηθά θιίπο.
Αλνηθηή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ κεηώπνπ: Η
πεξηνρή
ηνπ
κεηώπνπ
πξνεηνηκάδεηαη κε έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ
θαη αδξελαιίλεο.
Σρεδηάδεηαη ζηεθαληαία ηνκή πνπ εθηείλεηαη από ηνλ έλα θξόηαθν ζηνλ άιιν
ζε ζρήκα «ζηέθαο» θαη ζε βάζνο 7 εθ από ην όξην ησλ ηξηρώλ ηνπ κεηώπνπ. Τν
δέξκα ηνπ κεηώπνπ απνθνιιάηαη κέρξη ην ρείινο ησλ νθζαικηθώλ θόγρσλ.
Γηαηέκλνληαη νη κύεο πνπ πξνθαινύλ θάζεηεο απιαθώζεηο ζην κεζόθξπν (επηζθύληνη
θαη ππξακνεηδήο). Οη νπξέο ησλ θξπδηώλ έιθνληαη εζσηεξηθά κε εηδηθό ξάκκα θαη
αλαξηώληαη θνληά ζην λέν όξην ησλ ηξηρώλ, ζηελ επηθξάληα απνλεύξσζε θαη ην
πεξηόζηεν. Τν δέξκα ηνπ κεηώπνπ έιθεηαη πξνο ηα επάλσ, απνθόπηεηαη ην ηκήκα
πνπ πεξηζζεύεη θαη ην ππόινηπν ξάβεηαη κε ρεηξνπξγηθά θιηπο θαηά κήθνο ηεο
αξρηθήο ηνκήο ππό ηάζε.

Εηθόλα 5: Αλνηθηή ξπηηδνπιαζηηθή ηνπ πξνζώπνπ: α ρεδηαζκόο θαη δηελέξγεηα ηεο ηνκήο ηνπ
δέξκαηνο , β Απνθόιιεζε ηνπ δέξκαηνο, γ Δηαηνκή ησλ κπώλ πνπ πξνθαινύλ ζπλνθξύσζε, δ
Έιμε ηνπ δέξκαηνο, απνθνπή ηεο πεξίζζεηαο θαη ζπξξαθή κέζα ζηα καιιηά.

Με ην ηέινο ηεο ξπηηδνπιαζηηθήο ηνπ κεηώπνπ ε νιηθή ξπηηδνπιαζηηθή
νινθιεξώλεηαη. Αλ απαηηνύληαη πξόζζεηεο επεκβάζεηο ζηα βιέθαξα, ζην ζηόκα ή
ζηνλ ηξάρειν, εθηεινύληαη ζηε θάζε απηή.

Τν πξόζσπν ηπιίγεηαη κε γάδεο θαη ειαζηηθό επίδεζκν, ππό ειαθξά πίεζε θαη
κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξακέλνπλ ειεύζεξα ηα κάηηα, ε κύηε θαη ην ζηόκα.
Μεηεγρεηξεηηθή πνξεία:
 Διάρηζηνο ή ππνθεξηόο πόλνο ,θπξίσο θαηά ην πξώην 24σξν, πνπ ειέγρεηαη
κε παπζίπνλα.
 Οίδεκα ηνπ πξνζώπνπ πνπ μεθηλά ην 1ν 24σξν, θνξπθώλεηαη ην 2ν θαη
ππνρσξεί, θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζην 4ν-5ν 24σξν. Δίλαη δπλαηό λα
ζπλππάξρνπλ εθρπκώζεηο. Μηθξό πνζνζηό ηνπ νηδήκαηνο παξακέλεη θαη
ππνρσξεί ζηαδηαθά κέρξη ηελ 20ε-30ε εκέξα.
 Λήςε αληηβηνηηθνύ γηα 8 εκέξεο. Λήςε απνηδεκαηηθώλ ή αληηθιεγκνλνδώλ
θαξκάθσλ, αλ ν γηαηξόο ην θξίλεη απαξαίηεην.
 Διαζηηθόο, πηεζηηθόο επίδεζκνο αξρηθά θαη εηδηθόο επίδεζκνο γηα
ξπηηδνπιαζηηθή πνπ πηέδεη ηηο παξεηέο, ην κέησπν θαη ηνλ ηξάρειν αθήλνληαο
ειεύζεξα ηε κύηε, ην ζηόκα θαη ηα κάηηα, κεηά ην 1ν 24σξν, γηα 10 εκέξεο.

Εηθόλα 6: Επίδεζε πξνζώπνπ κεηά από ξπηηδνπιαζηηθή. α 1ν 24σξν, β επόκελεο 10 εκέξεο









Κξύεο θνκπξέζεο ζηηο παξεηέο θαη ζηα βιέθαξα θαηά ηα δύν πξώηα 24σξα
πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ην νίδεκα θαη ην αίζζεκα ηάζεο.
Δθαξκνγή αληηζεπηηθνύ, ηεο επηινγήο ηνπ γηαηξνύ, θαηά κήθνο ηεο ηνκήο κε
ηα ξάκκαηα, ηηο πξώηεο 3 εκέξεο.
Απνθπγή ιήςεο ζθιεξήο ηξνθήο ηηο πξώηεο 2-3 εκέξεο.
Απνθπγή ύπλνπ ζηα πιάγηα, έληνλνπ γέιηνπ θαη εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ
γηα 7 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε.
Απνθπγή βαθήο θαη πεξκαλάλη γηα 15 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε.
Λνύζηκν κεηά ηελ 3ε εκέξα θαη ειαθξύ ρηέληζκα κε ηα ρέξηα ή πξνζερηηθά
κε βνύξηζα.
1ε αιιαγή ηελ επόκελε ηεο επέκβαζεο, νπόηε αθαηξνύληαη ζπλήζσο θαη νη
παξνρεηεύζεηο. 2ε αιιαγή ην 3ν 24σξν θαη επόκελε ην 7ν νπόηε ζπλήζσο
αθαηξνύληαη ηα ξάκκαηα κπξνζηά από ηα απηηά. Τα ππόινηπα ξάκκαηα, ζηα
καιιηά, αθαηξνύληαη θαηά ηελ 10ε-14ε εκέξα.



Δθηίκεζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πνξείαο από ην γηαηξό ζε 1, 6 θαη 12 κήλεο.

Επηπινθέο
Σηηο επηπινθέο ηεο ξπηηδνπιαζηηθήο πεξηιακβάλνληαη
 Δπηπινθέο από ηελ αλαηζζεζία
 Αηκάησκα
Σηηο ζπαληόηεξεο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη
 Νέθξσζε δέξκαηνο
 Βιάβε ηνπ πξνζσπηθνύ ή ηνπ νπηζζνσηηαίνπ λεύξνπ
Σηηο αηζζεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη
 Αζπκκεηξία ηνπ πξνζώπνπ
 Αηειήο εθηνκή ηεο πεξίζζεηαο ηνπ ραιαξσκέλνπ δέξκαηνο
 Υπεξδηάηαζε ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ
 Κνιιεκέλα ινβία ζηηο παξεηέο
 Απώιεηα ηξηρώλ θπξίσο ζηηο θξνηαθηθέο ρώξεο
 Υπεξηξνθηθέο νπιέο

Παξαιιαγέο ξπηηδνπιαζηηθήο
Τπνπεξηνζηηθή ξπηηδνπιαζηηθή :
Σπλίζηαηαη ζηελ απνθόιιεζε ηνπ πεξηνζηένπ ηνπ κεηώπνπ, ησλ γλάζσλ θαη ησλ
δπγσκαηηθώλ νζηώλ θαη ηελ αλάξηεζε ησλ ηζηώλ ηνπ πξνζώπνπ πςειόηεξα. Η
επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ελδνζθνπηθή θάκεξα ζπλδεκέλε ζε νζόλε θαη
εηδηθά ελδνζθνπηθά εξγαιεία. Σην κέησπν ην ελδνζθόπην εηζάγεηαη από 3 ηνκέο
κήθνπο 2 εθ, 2εθ πίζσ από ην όξην ησλ ηξηρώλ. Όιν ην δέξκα ηνπ κεηώπνπ κέρξη
ην ρείινο ηνπ θόγρνπ θαη ην επάλσ ηκήκα ησλ δπγσκαηηθώλ νζηώλ απνθνιιάηαη
θάησ από ην πεξηόζηεν. Γηαηέκλνληαη νη κύεο ηνπ κεζνθξύνπ.
Σηηο παξεηέο ε απνθόιιεζε ηνπ πεξηνζηένπ γίλεηαη από κηθξή ηνκή κπξνζηά από
ηνλ 1ν πξνγόκθην, ζηελ άλσ γλάζν. Απνθνιιάηαη ην πεξηόζηεν ησλ δπγσκαηηθώλ
θαη ηεο άλσ γλάζνπ κέρξη ην θάησ ρείινο ησλ θόγρσλ. Οη γσλίεο ηνπ ζηόκαηνο
θαη νη παξεηέο αλαξηώληαη κε εηδηθά ξάκκαηα ζηα δπγσκαηηθά θαη ζην θάησ
ρείινο ησλ θόγρσλ.
Η ηδέα ηεο ηερληθήο είλαη εληππσζηαθή. Δληνύηνηο ζηελ πξάμε δελ επηηπγράλνληαη
ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ελώ νη επηπινθέο δελ είλαη ζπάληεο. Σε θάζε
πεξίπησζε δελ ζπληζηάηαη ζε άηνκα κε ζνβαξή ραιάξσζε, εθηόο αλ ζπλδπαζηεί
κε βαζηθή ξπηηδνπιαζηηθή ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ, νπόηε επηκεθύλεηαη ε
δηάξθεηα θαη απμάλεηαη ε βαξύηεηα ηεο επέκβαζεο. Σην κέησπν πάλησο ηα
απνηειέζκαηα είλαη θαιύηεξα θαη νη επηπινθέο ζπαληόηεξεο.
Μηθξή ξπηηδνπιαζηηθή:
Σηε κηθξή ξπηηδνπιαζηηθή απνθνιιάηαη ην δέξκα ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ
ζε κηθξή δώλε κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί. Καηά θαλόλα εθηειείηαη κε ηνπηθή
αλαηζζεζία πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε κέζε.
Μεηά ηελ έγρπζε δηαιύκαηνο θπζηνινγηθνύ νξνύ, ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη
αδξελαιίλεο θάησ από ην δέξκα ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ηξαρήινπ, αθνινπζεί
ιηπναλαξξόθεζε, κε ιεπηή θάλνπια, θαηά ηελ νπνία αλαξξνθάηαη ην πιενλάδνλ
ιίπνο ζηνλ ιαηκό θαη ζηηο παξεηέο.

Σρεδηάδεηαη ε ηνκή πνπ μεθηλά ζηνλ θξόηαθν, ιίγα εθαηνζηά πάλσ από ην απηί,
δηέξρεηαη ζηαδηαθά κπξνζηά από ην άλσ ηξηηεκόξην ηνπ πηεξπγίνπ, πίζσ από ηνλ
ηξάγν, γύξσ από ηε βάζε ηνπ ινβίνπ θαη πίζσ από ην πηεξύγην θαη θαηαιήγεη ζηα
καιιηά ηνπ απρέλα ζε βάζνο 3-4 εθ. Μέζσ ηεο ηνκήο απηήο απνθνιιάηαη ην
δέξκα από ηνπο ππνθείκελνπο ηζηνύο ζε κηα δώλε θάξδνπο 6-7 εθαηνζηώλ γύξσ
από ην απηί.
Αθνινπζεί ε έιμε θαη αλάξηεζε ησλ εζσηεξηθώλ ζηξσκάησλ ηνπ πξνζώπνπ κε
ηελ αλαδίπισζε ηνπ εζσηεξηθνύ κπναπνλεπξσηηθνύ ζηξώκαηνο θαη ηελ
αλάξηεζή ηνπ πςειόηεξα, κπξνζηά θαη πίζσ από ην απηί, κε εζσηεξηθά
απνξξνθήζηκα ξάκκαηα.
Έιθεηαη ην δέξκα πξνο ηα πίζσ θαη άλσ, από δύν ζεκεία εκπξόο θαη πίζσ από ην
απηί, ππνινγίδεηαη θαη απνθόβεηαη ην ηκήκα πνύ πεξηζζεύεη θαη ην ππόινηπν
ξάβεηαη κε ηάζε, θαηά κήθνο ηεο αξρηθήο ηνκήο.

