
Ρινορραγία ή Επίσταξη 

Τι είναι: Η ρινορραγία ή επίσταξη είναι η αιµορραγία από τη µύτη. Πρόκειται για µία 

εξαιρετικά συχνή κατάσταση (υπολογίζεται ότι το 10 µε 12% των ανθρώπων έχουν 

ένα επεισόδιο επίσταξης στην διάρκεια της ζωής τους) , η οποία συνήθως δεν 

οφείλεται σε σοβαρά αίτια και µπορεί τις περισσότερες φορές αντιµετωπισθεί , χωρίς 

τη βοήθεια ιατρού.  

 

 

Πώς ταξινοµούνται: 

Οι ρινορραγίες ταξινοµούνται σε πρόσθιες και οπίσθιες , ανάλογα µε την περιοχή της 

ρινικής κοιλότητος που βρίσκονται τα αγγεία που αιµορραγούν (βλ. εικόνα 1). 



 

εικόνα 1 

• Στην πρόσθια αιµορραγία που είναι και το 90 µε 95% των περιπτώσεων , το 

αίµα προέρχεται από ένα δίκτυο µικρών αγγείων που βρίσκεται στην πρόσθια 

µοίρα του ρινικού διαφράγµατος , δίκτυο εξαιρετικά ευαίσθητο στους 

εξωτερικούς παράγοντες και ιδιαίτερα στον τραυµατισµό. Το αίµα τρέχει έξω 

, από το ένα ή και τα δύο ρουθούνια , καµιά φορά µε εντυπωσιακό τρόπο 

(βλ.εικόνα 2). Οι πρόσθιες ρινορραγίες είναι συχνές στις µικρές ηλικίες και 

συνήθως δεν υποκρύπτουν κάποιο σοβαρό νόσηµα. 

 

εικόνα 2 



• Στην οπίσθια ρινορρραγία, που είναι και σοβαρότερη το αίµα τρέχει προς το 

φάρυγγα και καταπίνεται. Είναι συνήθως πιο σοβαρή γιατί τα αγγεία που 

βρίσκονται στην οπίσθια µοίρα της ρινικής κοιλότητας είναι µεγαλύτερα. Η 

οπίσθια επίσταξη συµβαίνει σε µεγαλύτερες ηλικίες και συχνά υποκρύπτει 

κάποιο σοβαρό γενικευµένο νόσηµα του οργανισµού.  

Αίτια: 

Τα αίτια της επίσταξης είναι συνήθως τοπικά και αθώα: 

• Ο τραυµατισµός της µύτης (σκάλισµα της µύτης , ισχυρό ''φύσηµα'' , τραύµα 

από ξένο σώµα ).  

• Η ρινίτιδα (συνήθως η αλλεργική).  

• Η έλλειψη υγρασίας του αέρα που προκαλεί ξήρανση του βλεννογόνου της 

µύτης.  

• Η απότοµη µετάβαση από χαµηλή εξωτερική θερµοκρασία σε υψηλή.  

• Ο υψηλός πυρετός στα παιδιά.  

• Η σκολίωση του ρινικού διαφράγµατος (στραβή µύτη).  

• Οι παραρρινοκολπίτιδες (π.χ η ιγµορίτιδα).  

∆εν είναι του παρόντος να αναφέρουµε όλες τις συστηµατικές ασθένειες και 

καταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν ρινορραγία. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

• Η αρτηριοσκλήρυνση.  

• Η χρήση φαρµάκων που εµποδίζουν την πήξη του αίµατος (αντιπηκτικά ή 

αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα όπως η ασπιρίνη).  

• Αιµορραγικές προδιαθέσεις (αιµορροφιλία , θροµβοπενίες , λευχαιµία κλπ).  

• Ογκοι της µύτης ή των κόλπων.  

Περιπτώσεις που επαναλαµβάνονται συχνά θα πρέπει να ελεχθούν για τυχόν ύπαρξη 

σοβαρού νοσήµατος , ανεξάρτητα της διάρκειας της αιµορραγίας και της βαρύτητάς 

της. 

Η αρτηριακή υπέρταση δε φαίνεται να προκαλεί από µόνη της ρινορραγία , αντίθετα 

µε ότι γενικά πιστεύεται. Συνήθως όµως συνδυάζεται µε αρτηριοσκλήρυνση και για 

αυτό πολλοί ηλικιωµένοι που τους ''ανοίγει'' η µύτη έχουν αυξηµένη αρτηριακή 

πίεση. Επίσης λόγω του πανικού που δηµιουργεί καµιά φορά η επίσταξη , η πίεση 

µπορεί να βρεθεί υψηλή (δηλαδή , η αυξηµένη αρτηριακή πίεση είναι το αποτέλεσµα 

και όχι το αίτιο της ρινορραγίας). 

 



εικόνα 3 

Αντιµετώπιση 

Τις περισσότερες φορές η ρινορραγία αντιµετωπίζεται εύκολα: 

• Εφαρµογή πίεσης στην αιµορραγούσα περιοχή. Η συµπίεση των πτερυγίων 

για 10 λεπτά περίπου είναι αρκετή πολλές φορές για να σταµατήσει την 

αιµορραγία.  

• Η καλύτερη θέση είναι να καθόµαστε και να σκύβουµε τον κορµό και το 

κεφάλι µας µπροστά (µειώνεται η φλεβική πίεση και εµποδίζεται η κατάποση 

αίµατος).  

• Εφαρµογή κρύων επιθεµάτων στη βάση της µύτης µπορεί να βοηθήσει.  

• Μετά τον έλεγχο , πρέπει να αποφεύγεται η έντονη σωµατική άσκηση , το 

κάπνισµα , η τροφή µε καρυκεύµατα και γενικά ότι µπορεί να προκαλέσει 

αγγειοδιαστολή. Αν υπάρχει πονοκέφαλος είναι καλό να δοθεί παρακεταµόλη 

(Depon).  

• Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αποθαρρύνεται ο αυτοτραυµατισµός της µύτης 

στα παιδιά και µπορεί να απαιτηθεί το κόψιµο των νυχιών.  

 

εικόνα 4 

Αν δεν αποδώσουν τα παραπάνω µέτρα είναι σκόπιµο να απευθυνθούµε σε γιατρό. 

Ανάλογα µε το είδος και τη βαρύτητα της επίσταξης µπορεί να απαιτηθεί τοπική 

καυτηρίαση , ή επιπωµατισµός µε ειδική γάζα εµπλουτισµένη µε αντιβιοτική και 

αγγειοσυσπαστική αλοιφή (βλ. εικόνες 3 και 4). 
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