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Αδενοειδείς  Εκβλαστήσεις ή "κρεατάκια" 
 
 

1. Τι είναι οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις ("κρεατάκια") ;; 

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις, που κοινά ονομάζονται "κρεατάκια", είναι -όπως και οι αμυγδαλές- 
συγκεντρωμένη "μάζα" λεμφικού ιστού στο φάρυγγα του ανθρώπου, ψηλά, πίσω από τη μύτη 
(εικόνα). Η λειτουργία τους φαίνεται να σχετίζεται με την άμυνα του οργανισμού, αλλά ακόμα και 
σήμερα δεν υπάρχουν οριστικές απόψεις για το ρόλο τους. Παρά την αναγνωρισμένη συμμετοχή 
τους στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού, τα παιδιά στα οποία έχουν αφαιρεθεί τα "κρεατάκια" 
δεν έχουν ελαττωμένη αντοχή στις λοιμώξεις σε σύγκριση με αυτά που δεν έχουν υποβληθεί σε 
αφαίρεση. 
 

 
 

2. Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν τα "κρεατάκια" ;; 

Τα "κρεατάκια" μπορεί να διογκωθούν (να υπερτραφούν) σε βαθμό τέτοιο ώστε να αποφράξουν 
τελείως την αναπνοή από τη μύτη. Η απόφραξη της ρινικής αναπνοής μπορεί να οδηγήσει στο 
σύνδρομο της "υπνικής άπνοιας". Δηλαδή, το παιδί έχει «ανήσυχο» ύπνο, με έντονο ροχαλητό και 



μικρές ή μεγάλες περιόδους άπνοιας (σταματά η ανάσα), κάτι που είναι επικίνδυνο ακόμα και για 
τη ζωή του. 
Επίσης, η αδυναμία αναπνοής από τη μύτη έχει σαν συνέπεια το παιδί να ανασαίνει διαρκώς από το 
στόμα, κάτι που αν διαρκέσει για μεγάλο διάστημα οδηγεί με τη σειρά του σε αλλαγή της φωνής (το 
παιδί "μιλάει" με τη μύτη) και σε προβλήματα σύγκλεισης των δοντιών και ανάπτυξης της γνάθου. 
Τελικά, τα παιδιά αυτά παίρνουν ένα χαρακτηριστικό προσωπείο που ονομάζεται "αδενοειδές". 
Ακόμα, η μεγάλη υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων μπορεί να γίνει αιτία μειωμένης 
πρόσληψης τροφής και καθυστέρησης στην ανάπτυξη. 
Όλα τα παραπάνω συμπτώματα πιθανόν να είναι ακόμα πιο έντονα αν η υπερτροφία των 
αδενοειδών εκβλαστήσεων συνοδεύεται και από υπερτροφία των αμυγδαλών, πράγμα που 
συμβαίνει σε πολλά παιδιά. 
Τέλος, τα μεγάλα "κρεατάκια" αρκετά συχνά εμποδίζουν την ευσταχιανή σάλπιγγα να λειτουργήσει 
σωστά, γεγονός που οδηγεί σε συχνές ωτίτιδες, συλλογή υγρού στο μέσο αυτί (εκκριτική ωτίτιδα) 
και -πιθανόν- βαρηκοΐα. 
Όμως, τα "κρεατάκια", εκτός από τα προβλήματα που δημιουργούν στην αναπνοή, συχνά 
αποτελούν την αιτία φλεγμονών τόσο στην περιοχή του φάρυγγα (αδενοειδίτιδες και φαρυγγίτιδες) 
όσο και της μύτης (ρινίτιδες) και των ιγμόρειων (ρινοκολπίτιδες). 
Η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν είναι σχεδόν 
αποκλειστικό προνόμιο της παιδικής ηλικίας. Συνήθως, μετά την ηλικία των 10-12 ετών οι 
ενοχλήσεις και τα συμπτώματα από τα "κρεατάκια" υποχωρούν. 
 
 

3. Πότε πρέπει να αφαιρούνται τα "κρεατάκια" ;; 

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο αφαιρούνται τα "κρεατάκια" είναι η μεγάλη υπερτροφία τους, 
που γίνεται αιτία όλων των παραπάνω συμπτωμάτων και κυρίως της άπνοιας κατά τη διάρκεια του 
ύπνου (θεωρείται το πιο επικίνδυνο σύμπτωμα). Ο γιατρός μπορεί να συμπεράνει από τα 
συμπτώματα που έχει το παιδί αν τα "κρεατάκια" είναι μεγάλα ώστε να χρειάζονται αφαίρεση. Στην 
διάγνωση επίσης βοηθούν η ενδοσκόπηση του ρινοφάρυγγα ή -σε μη συνεργάσιμα παιδιά- μία 
ειδική ακτινογραφία, στην οποία μπορούμε να δούμε το πραγματικό μέγεθος των αδενοειδών 
εκβλαστήσεων (εικόνα). 
Άλλοι λόγοι για τους οποίους συνιστάται η αφαίρεσή τους είναι: 

 Οι συχνές ωτίτιδες, η συλλογή υγρού στο μέσο αυτί (εκκριτική ωτίτιδα) και η βαρηκοΐα που τη 
συνοδεύει,  

 Οι συχνές φλεγμονές των αδενοειδών και των παραρρινίων (ρινοκολπίτιδες/ιγμορίτιδες),  
 Προβλήματα στην ανάπτυξη του προσώπου, της γνάθου αλλά και ορθοδοντικές ανωμαλίες. 

 
Αντίθετα, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥΣ στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 "Μεγάλα κρεατάκια", χωρίς να προκαλούν συμπτώματα,  
 Συχνές ιώσεις,  
 Συχνές απουσίες από το σχολείο λόγω των ιώσεων,  
 Επιμονή γονέων,  
 Απόφραξη της αναπνοής από τη μύτη από άλλες αιτίες (αλλεργική ρινίτιδα, πολύποδες, 

"στραβό" διάφραγμα, κλπ). 
  



 
 

Εικόνα: ακτινογραφία αδενοειδών εκβλαστήσεων, στην οποία διακρίνεται ότι τα "κρεατάκια" 
(βέλος) παρουσιάζουν μέτρια προς μεγάλη υπερτροφία και περιορίζουν σημαντικά την αεροφόρο 

οδό και την ρινική αναπνοή. 
 

4. Πως γίνεται η αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων; 

Η αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων (που ιατρικά λέγεται "αδενοειδεκτομή") γίνεται πάντα 
στο χειρουργείο και με γενική αναισθησία. Ο γιατρός χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία με τα οποία 
πρώτα ελέγχει και μετά αφαιρεί τα "κρεατάκια". Η επέμβαση συνήθως διαρκεί λιγότερο από μία 
ώρα. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του το απόγευμα της ίδιας ημέρας. 
Συχνά, μαζί με την υπερτροφία των αδενοειδών υπάρχει και υπερτροφία των αμυγδαλών. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις μαζί με τα "κρεατάκια" αφαιρούνται και οι αμυγδαλές. Επίσης, όχι σπάνια,  τα 
"μεγάλα κρεατάκια" συνοδεύονται από εκκριτική ωτίτιδα, που αντιμετωπίζεται στον ίδιο χρόνο με 
μυριγγοτομή, αφαίρεση του υγρού και πιθανόν τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού. 
 

5. Προεγχειρητική προετοιμασία 

Μία εξέταση αίματος είναι συνήθως η μόνη εργαστηριακή εξέταση που απαιτείται πριν την 
εγχείρηση στα άτομα χωρίς άλλα προβλήματα υγείας. 
Το φαγητό επιτρέπεται μέχρι τα μεσάνυχτα της παραμονής της επέμβασης. Διαυγή υγρά (για 
παράδειγμα, νερό ή χαμομήλι αλλά όχι γάλα) μπορεί να πίνει μέχρι και 3 ώρες πριν την επέμβαση. 
Η παραβίαση αυτού του κανόνα μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες επιπλοκές κατά τη διάρκεια 
του χειρουργείου. 
Οι γονείς των παιδιών που πρόκειται να υποβληθούν σε αδενοειδεκτομή θα πρέπει να 
ενημερώσουν το γιατρό τους αν το παιδί: 

 τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες έχει πάρει ασπιρίνη, 
 είχε στο παρελθόν πρόβλημα κατά τη διάρκεια γενικής αναισθησίας (ή κάποιος από το 

συγγενικό του περιβάλλον), 
 είχε ποτέ προβλήματα με την πήξη του αίματος. Για παράδειγμα, συχνές ρινορραγίες, εύκολα 

μελανιάσματα, δυσκολία στο να σταματήσει το αίμα από ένα μικρό τραύμα (ή κάποιος από το 
συγγενικό του περιβάλλον), 

 έχει άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας (όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία, λήψη κορτιζόνης 
μέσα στον περασμένο χρόνο, βρογχικό άσθμα, αλλεργίες, κλπ). 

 

6. Ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού 



Η ψυχολογική υποστήριξη των μικρών παιδιών πριν την επέμβαση βοηθά ώστε να ξεπερασθεί 
ευκολότερα το stress που προκαλεί η εγχείρηση: 

 Μείνετε μαζί με το παιδί όσο περισσότερο γίνεται, τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση.  
 Προσπαθήστε να το πείσετε ότι η εγχείρηση θα το κάνει υγιέστερο. 
 Προετοιμάστε το για τον πόνο μετά την επέμβαση. Εξηγείστε του ότι ο πόνος είναι 

αναμενόμενος αλλά μπορεί να "περάσει" με φάρμακα. 
 Διαβεβαιώστε το ότι με την εγχείρηση δεν πρόκειται να του αφαιρεθεί κάποιο σπουδαίο 

μέλος του σώματός του και ότι μετά την εγχείρηση δεν θα γίνει διαφορετικό από πριν.  
 Αν κάποιος φίλος του παιδιού έχει υποβληθεί σε αδενοειδεκτομή, πιθανόν να βοηθούσε μία 

"ελεγχόμενη συζήτηση" μαζί του για τις εμπειρίες του χειρουργείου.  
 Συζητείστε με το παιδί για τα συναισθήματα που έχει για το χειρουργείο και την επέμβαση. 

Βεβαιώστε το ότι θα του προσφέρετε βοήθεια και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία. 
 

7. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της αδενοτομής; 

Η μόνη ουσιαστικά επικίνδυνη -αλλά ευτυχώς σπάνια- επιπλοκή της αδενοειδεκτομής είναι η 
αιμορραγία. Συνήθως συμβαίνει τις πρώτες ώρες μετά την εγχείρηση, αλλά δεν αποκλείεται να 
παρουσιασθεί μέχρι και την 8η-10η ημέρα. 
Εκτός από την αιμορραγία, μικρότερης σημασίας επιπλοκές θεωρούνται ο μετεγχειρητικός πόνος 
(συνήθως ελέγχεται με παυσίπονα), η άρνηση λήψης τροφής και ο εμετός. Τα συμπτώματα αυτά -
αν παρουσιασθούν- υποχωρούν γρήγορα, χρειάζονται όμως προσοχή, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά 
όπου η άρνηση λήψης υγρών σε συνδυασμό με τους εμετούς μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. 
Σήμερα, οι κίνδυνοι της γενικής αναισθησίας είναι σχεδόν αμελητέοι. Οι σοβαρές επιπλοκές από τη 
γενική νάρκωση δεν ξεπερνούν την μία ανά 80.000-100.000 επεμβάσεις. Συζητείστε για το θέμα 
αυτό και ζητείστε περισσότερες πληροφορίες από τον αναισθησιολόγο που θα αναλάβει την 
περίπτωσή σας. 

 

8. Μετεγχειρητική φροντίδα 

Αμέσως μετά την επέμβαση ο ασθενής οδηγείται στο χώρο της "ανάνηψης", ένα κατάλληλα 
εξοπλισμένο δωμάτιο όπου θα παραμείνει κάτω από τη συνεχή επίβλεψη εξειδικευμένου 
προσωπικού και -όταν χρειάζεται- παρακολουθούμενος από ειδικά όργανα, μέχρι να "συνέλθει" 
από την αναισθησία. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μισή με μία ώρα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις 
το παιδί μπορεί να χρειασθεί να νοσηλευθεί για κάποιο διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, 
αν υπάρχουν έντονα αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. 
Όταν ο ασθενής μεταφερθεί στον θάλαμο νοσηλείας, πιθανόν να είναι ακόμα λίγο "ζαλισμένος" από 
την αναισθησία και συνήθως έχει "ορό" για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. 
 
Μετά την επιστροφή στο σπίτι και για την επόμενη εβδομάδα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν υπ’ 
όψιν τους τα εξής: 

 Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και την αγωγή που έχει συστήσει ο γιατρός 
 Για το φαγητό του παιδιού: α) αποφυγή σκληρών τροφών που θα μπορούσαν να 

τραυματίσουν τις ευαίσθητες τραυματικές επιφάνειες απ’ όπου αφαιρέθηκαν τα "κρεατάκια". 
Επιτρέπονται σούπες, γάλα, κρέμες, γιαούρτι, ζυμαρικά, πουρές, "αλεσμένα" τρόφιμα, όλα 
μαλακά και κρύα, σε θερμοκρασία δωματίου. β) αποφυγή πολύ πικάντικων τροφών. γ) λήψη 
άφθονων υγρών. Ξινοί χυμοί (πχ., λεμόνι ή φρέσκο πορτοκάλι) ερεθίζουν τα χειρουργικά 
τραύματα και μπορεί να προκαλέσουν "τσούξιμο". 

 Πυρετός μέχρι 380 - 38.50 C τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες δεν θα πρέπει να προκαλεί 
ανησυχία και αντιμετωπίζεται με αντιπυρετικά (ΟΧΙ ασπιρίνη). Αντίθετα, πυρετό υψηλότερο 
των 38.50 C θα πρέπει να τον αναφέρεται πάντα στον γιατρό σας. Ο πόνος στο λαιμό θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με παυσίπονα (ΟΧΙ ασπιρίνη) και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
γιατρού.  
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 Μικρή ποσότητα αίματος ανάμεικτου με σάλιο (από το στόμα) ή ρινικές εκκρίσεις (από τη 
μύτη) μπορεί να παρατηρηθεί τις πρώτες 1-2 ημέρες μετά την επέμβαση και συνήθως 
οφείλεται σε υπολείμματα αίματος στη μύτη από την επέμβαση. 

 Περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας και κατάκλιση για αρκετές ώρες τα πρώτα 24-
ωρα. Το παιδί θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι και να αποφεύγει τις επαφές με άλλα, 
κυρίως "κρυωμένα" παιδιά για μία εβδομάδα. Για το ίδιο διάστημα συνιστάται η αποχή από 
τα μαθήματα ή τον παιδικό σταθμό. 

 Το παιδί επανεξετάζεται μία εβδομάδα μετά την εγχείρηση. Αν η κατάστασή του είναι καλή, ο 
γιατρός επιτρέπει την επάνοδό του στις καθημερινές δραστηριότητες (πχ, σχολείο, παιχνίδι, 
δυνατότητα ταξιδιού) και τη συνηθισμένη διατροφή. 

 Αν το παιδί υποβλήθηκε και σε μυριγγοτομή θα πρέπει να παίρνονται προφυλάξεις κατά το 
πλύσιμο/λούσιμο ώστε να μη μπαίνει νερό στο αυτί (κλείνουμε τα αυτιά με βαμβάκι 
εμποτισμένο σε λάδι ή βαζελίνη ή βάζουμε ωτοασπίδες). 

 Μετά την επέμβαση ίσως παρατηρήσετε μια αλλαγή στη φωνή του παιδιού (γίνεται πιο 
"ψιλή"), ιδιαίτερα αν υπήρχε μεγάλη υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Αυτή η 
χροιά της φωνής είναι η φυσιολογική για την ηλικία του αφού η μύτη και ο φάρυγγας είναι 
πλέον χωρίς τα "κρεατάκια" που τα αποφράσσανε. Τις επόμενες εβδομάδες οι μυς του 
φάρυγγα θα προσαρμοσθούν στις καινούργιες σχέσεις μετά την αφαίρεση των αδενοειδών 
εκβλαστήσεων και η φωνή θα πάρει την οριστική της χροιά. 

 

Αν παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα θα πρέπει να έλθετε σε επαφή με τον 

γιατρός σας ΑΜΕΣΩΣ: 

1. "Φρέσκο", ζωηρό κόκκινο αίμα από τη μύτη ή το στόμα. 
2. Εμετός που να περιέχει ζωηρό κόκκινο αίμα ή υγρά σκούρου καφέ χρώματος. 
3. Δυσκολία στην αναπνοή ή "υλακώδης" βήχας (σαν αυτόν της λαρυγγίτιδας). 
4. Έντονη καταβολή και αδυναμία για πάνω από ένα 24-ωρο. 
5. Πυρετός πάνω από 38.50 C. 
6. Εμετοί έντονοι ή συνεχείς που διαρκούν πάνω από έξι συνεχόμενες ώρες. 
 

9. Ξαναγίνονται τα «κρεατάκια» μετά την αφαίρεσή τους; 

Όταν αφαιρούνται τα "κρεατάκια" είναι πολύ πιθανό να μείνουν κάποια ελάχιστα υπολείμματα 
στον φάρυγγα. Τα υπολείμματα αυτά ατροφούν με την πάροδο του χρόνου και δεν δημιουργούν 
προβλήματα. Σε πολύ λίγα παιδιά, με προδιάθεση για υπερτροφία των αδενοειδών και στα οποία η 
αφαίρεσή τους είχε γίνει σε πολύ μικρή ηλικία (συνήθως κάτω των τριών ετών), μπορεί τα 
υπολείμματα αυτά να υπερτραφούν και πάλι και να προκαλέσουν τα γνωστά συμπτώματα, 
απαιτώντας μια δεύτερη επέμβαση. Κάτι τέτοιο όμως συμβαίνει πολύ σπάνια. 
  
 
Συζητείστε με τον γιατρό σας για όλες τις απορίες και τα ερωτήματα που έχετε για το θέμα. 
Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες. Μια και γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον την περίπτωσή 
σας, είναι ο μόνος αρμόδιος να σας απαντήσει υπεύθυνα και να σας κατευθύνει σωστά. 
 
 
 
 

Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017 



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το: 

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 
Τηλ. 2132009114 και 2132009224 
Γιάννης Ψαρομμάτης, Ωτορινολαρυγγολόγος 

 

 

! ! !   Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   ! ! !  

Οι πληροφορίες που διαβάσατε έχουν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να τις 

θεωρήσετε σαν ιατρικές συμβουλές ή να βασισθείτε σε αυτές αντικαθιστώντας την 

ιατρική εξέταση. 

Αν αντιμετωπίζετε παρόμοιο πρόβλημα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ για την  

διάγνωση και τη θεραπεία του. 

 

 
 


