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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 



Ηλεκτροκαυτηρίαση 



Harmonic scalpel 



RF devices: 

PEAK (PlasmaBlade device) 

Coblation TM 



Robotic tonsillectomy ? 



Ψυχρά εργαλεία vs 

ηλεκτροκαυτηρίαση με διπολική 

 Ψυχρά εργαλεία       

        Μεγαλύτερη διεγχειρητική απώλεια αίματος 

       Μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος  

 Ηλεκτροκαυτηρίαση      

      Μεγαλύτερη ένταση πόνου       

     Μεγαλύτερη δευτεροπαθής αιμορραγία  

(Mofateeh et al, Vithyathil et al, Ali et al, Guragain et al κλπ)  



Ράμματα vs Ηλεκτροκαυτηρίαση 

(Cassano et al) 



Ομάδα ραμμάτων 

 Λιγότερα συμβάντα δευτεροπαθούς αιμορραγίας 

 Λιγότερος πόνος (6η-7η ημέρα) 

 Φυσιολογική δίαιτα 

 

 Συρραφή                  Καλύτερη επούλωση ` 

    (Αlkan et al) 



LOW-THERMAL DAMAGE 

DEVICES 



COBLATIONTM 

 COST- EFFECTIVE 

 Λιγοτερες επισκέψεις 

 (Bruaset et al) 

PEAK PlasmaBlade 

 Λιγότερος πόνος 

 Χαμηλά ποσοστά αιμορραγίας 

(Blake et al, Cao et al) 



Μειονεκτήματα? 

 Argon plasma coagulation  

     Ασφαλέστερο, αποτελεσματικό, cost- effective (Loh et al, He et 

al) 

 Diode laser 980nm 

    Καλύτερη αιμόσταση, καλύτερη μείωση όγκου (Kassab et al) 

 Ηλεκτροκαυτηρίαση vs coblation 

    Ίδιος μετεγχειρητικός πόνος (Lin et al) 

  Σ. Horner ? (Topcu-Yilmaz et al) 

 





                      Extracapsular tonsillectomy  

                                               or 

                  Intracapsular /partial tonsillectomy 

 

 

 INTRACAPSULAR COMPLETE TONSILLECTOMY! 

(Albright et al) 



Intracapsular Complete Tonsillectomy 

Albright et al International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 

Aμυγδαλικός ιστός: λευκός 

Κάψα: Κιτρινωπή 

Μυς: Καφέ 



ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 





Μετεγχειρητική αιμορραγία 

 Πρωτοπαθής αιμορραγία       0,2%-2,2% 

 Δευτεροπαθής αιμορραγία       0,1%-4,8% 

 6η -8η μετεγχειρητική ημέρα 

 41% προηγείται ελαφρά αιμορραγία / 10,2% ακολουθεί 

βαριά αιμορραγία (Wall et al) 

 2ο επεισόδιο σε 4 ημέρες (McKeam et al) 



Μετεγχειρητική αιμορραγία 

 Αρσενικό φύλο 

 Μεγαλύτερη ηλικία 

 Συνδρομικά παιδιά 

 Παχυσαρκία 

(Burckardt et al, Hoshin et al, Kshirsagar et al) 



Μετεγχειρητική αιμορραγία 

 Διαταραχές πηκτικότητος – v Willebrand disease 

(Knipping et al, Gitomer et al) 

 Μικρές αμυγδαλές (!) (Alvo et al) 

 Διήθηση λιδοκαϊνης-αδρεναλίνης (Tolska et al) 

 

 Δίαιτα ? (Framarzi et al) 



PRP (Platelet- rich plasma) 

 Συλλογή απο τον ασθενή 

 Επεξεργασία 

 Τοποθέτηση μετά την αποσωλήνωση (τοποθέτηση με πίεση 

για 5min –αποφυγή στοματικών πλύσεων για 6 h) 

 Μειωμένος πόνος και αιμορραγικά συμβάματα 

(Chettri et al, Gokce Kutuk et al) 





Μετεγχειρητικός πόνος 

 Σταθερό πρόγραμμα χορήγησης αναλγησίας (Jotic et al) 

 

 Διαλύματα σταθερών δόσεων 2 αναλγητικών 

 

 Ιβουπροφαίνη – παρακεταμόλη/  

   Ακεταμινοφαίνη-παρακεταμόλη 



 I.V. lidocaine (Echevarria et al) 

 

 Magnesium (Cho et al) 

 

 I.V. Dexamethasone 0,5 mg/kg (Titirungruang et al)  



 Bελονισμός (μειωμένα ποσοστά πόνου/ναυτίας/εμέτου) 

 Ομοιοπαθητική (Arnica montana) 

 Μέλι (αναλγησία και ταχύτερη επούλωση) 

 Ενδοφλέβια υγρά (χωρίς αποτελέσματα) 

 Λογοθεραπεία (σημαντική μείωση του πόνου!) 

 Υαλουρονικό οξύ (μειωμένα ποσοστά πόνου - επούλωση) 

 Συμπεριφορικές θεραπείες (αναλγησία) 

 Κρύες τροφές/πάγος (έλεγχος πόνου προσωρινά) 

 Στοματικές πλύσεις (χωρίς αποτέλεσμα) 

 Τσίχλες (!)  



ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ & 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΤΟΜΗ-ΑΔΕΝΟΤΟΜΗ 





OSA (obstructive sleep apnea) 

 AHI (apnea-hypopnea index) ≥ 1 

 SaO2 ≤ 92% 

 PSG (polysomnography)         ‘gold standard’ 

 DISE (Drug Induced Sleep Endoscopy)  

 Cine-MRI 

 U/S 

 Oxymetry 



DISE 

 Myatt & Beckenham 

 Καλύτερα ανεκτή 

 Ενδοφυτικές/μικρές αμυγδαλές 

 Επιγλωττίδα- γλωσσικές αμυγδαλές- βάση γλώσσας- ΚΡΚ-

αδενοειδείς-υπερώα 

(Coutras et al, Chen et al, Esteller et al, Benedetto et al) 



 Cine-MRI 

          Donelly 

          Μη επεμβατική- σύνθεση τομών (Lan et al) 

 U/S (Kay-Rivest et al, Μengi et al) 

 Oxymetry 

          ODI3 (oxygen desaturation more that 3% of hemoglobin index) ≥ 3.5 επεισόδια την ώρα 

                                            ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 



OSA & Μετεγχειρητικές 

επιπλοκές 

 Οίδημα ανωτέρου αναπνευστικού 

 Αυξημένες εκκρίσεις, 

 Αναπνευστική καταστολή (αναλγητικά/αναισθητικά) 

 Μετα-αποφρακτικό πνευμονικό οίδημα 

 Παρακολούθηση- οξύμετρο +/- μονάδα εντατικής παίδων 

ή ανάνηψη για 3 ώρες. 

(Rodriguez-Catalan et al, Arambula et al, Rhodes et al, Genhrke et al, Lindquist 

et al, Hannah et al, Wong et al, Lawlor et al) 

 



ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΩΡΛ 





Γονείς και ανησυχίες 

 40% ‘είναι καλός ο συγκεκριμένος γιατρός’ 

 Συναισθηματική εκδήλωση κόπωσης και δυσκολίας 

συμμόρφωσης 

 Οδηγίες για διατροφή απο άλλους γονείς 

 Οδηγίες για αναλγησία 

(Villwock et al) 





1.Γιατί πρέπει να βγάλει τις αμυγδαλές και τα 

κρεατακια το παιδί μου; 

 Γονείς-παρατηρητές 

 1,2 και 5 έτη σημαντική βελτίωση ζώης (Konieczky et al) 

 Βελτίωση συγκέντρωσης (42%), λεκτικής ευφράδειας 

(92%), μάθησης/απομνημόνευσης (38%), εκτελεστικής 

λειτουργίας (52%) και νοητικής ικανότητας. (Zaabi et al) 

 Μείωση υπερευαισθησίας και ADHD (Turkoglou et al) 



 Άυξηση παραγωγής GH (Cassano et al) 

 Μείωση συστολικής πίεσης πνευμονικής αρτηρίας- 

βελτίωση καρδιακής λειτουργίας (Pena Galvao et al, Liu 

et al) 

 Βελτίωση της αναπνευστικής οδού ολικά (DiFrancesco & 

Kreibich, Yin et al, Pinheiro de magalhaes Bertoz et al) 

 Ασθματικές κρίσεις (Kansu et al, Kim et al, Sarkissian et 

al) 

 



2. Πόσο θα πονάει το παιδί; 

 Συμμόρφωση με τα αναλγητικά 

 Μη παράλειψη δόσης 

 Δίαιτα και ενυδάτωση 

 Συνεργασία με το παιδί – διάσπαση προσοχής 



3. Και αν το παιδί 

αιμορραγήσει; 

 Μικροαιμορραγίες 

 Μεγαλύτερα παιδιά 

 Δίαιτα 

 

 



4. Θα θεραπευτεί πλήρως το 

παιδί; 

 Φαρυγγίτιδες σπάνια (Ostvoll et al) 

 Μικρό υπόλειμμα- ποιότητα ζωής  

 Σ.  Down/ κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (Reckley et al) 

 Παχυσαρκία 

 Ρινίτιδα (Baik et al, Kim et al) 

 



5. Και η ανοσία; Δεν είναι για την 

άμυνα του οργανισμού οι αμυγδαλές; 

 Ανοσολογική απόκριση (Yan et al) 

 

 Προφλεγμονώδεις κυτοκίνες (Marcano-Acuna et al) 

 

 Σταθεροποίηση ανοσίας (IgG, IgM, IgA)                   

(Cassano et al, Hao et al, Lan et al) 



5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 Υπερτροφική μονόπλευρη αμυγδαλή και κακοήθεια (Jones et al, 

Fisher et al) 

 

 

 

 

 Aμυγδαλεκτομή και φαρυγγοπλαστική στα παιδιά (Yan Shu et 
al) 

 Ψηφιακή φωτογραφία 



 AAO-HNS Foundation Guidelines : 

Tonsillectomy in children (2019) 



 Watchful waiting over tonsillectomy for recurrent throat 
infections in the absence of having seven infections in one 
year, five annually for two years, or three annually for three 
years. 

 Physicians should ask about growth retardation, enuresis, 
asthma, poor school performance, or behavioural problems 
when considering tonsillectomy for obstructive sleep-
disordered breathing 

 Polysomnography is recommended in patients with sleep- 
disordered breathing without comorbidities and in patients 
younger than two years or with specific disorders such as 
obesity, Down syndrome or craniofacial disorders. 



 Το παιδί έχει λόγο στην απόφαση; 


