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Αμυγδαλές, Αμυγδαλίτιδα, Αμυγδαλεκτομή 
 

1. Τι είναι οι αμυγδαλές; 

Οι αμυγδαλές είναι συγκεντρωμένη "μάζα" λεμφικού ιστού. Μοιάζουν με τους λεμφαδένες (ή απλά 
"αδένες") που έχουμε στο λαιμό, τη μασχάλη και άλλα σημεία του σώματός μας. Ο ρόλος των 
αμυγδαλών δεν είναι τελείως ξεκαθαρισμένος. Φαίνεται να σχετίζονται με την άμυνα του 
οργανισμού μας, αφού έχει βρεθεί ότι περιέχουν ειδικά κύτταρα εναντίον μικροβίων και ιών αλλά 
και ότι βοηθούν στη παραγωγή αντισωμάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ζωής. Στη 
συνέχεια, όσο το παιδί μεγαλώνει, ο ρόλος των αμυγδαλών μάλλον γίνεται λιγότερο σημαντικός. 
Παρά την αναγνωρισμένη συμμετοχή τους στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού, τα παιδιά στα 
οποία έχουν αφαιρεθεί οι αμυγδαλές δεν έχουν ελαττωμένη αντοχή στις λοιμώξεις σε σύγκριση με 
αυτά που δεν έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση. 
 

 
 
 

2. Τι είναι αμυγδαλίτιδα και πως θεραπεύεται ; 

Αμυγδαλίτιδα ονομάζουμε τη λοίμωξη των αμυγδαλών που προκαλείται από μικρόβια ή ιούς. 
Αρκετές φορές, μία αρχικά ιογενής αμυγδαλίτιδα μπορεί να μετατραπεί σε μικροβιακή. 



Το πιο συχνό μικρόβιο που βρίσκεται στις αμυγδαλίτιδες είναι ο στρεπτόκοκκος. Τα κυριότερα 
συμπτώματα που προκαλεί μία αμυγδαλίτιδα είναι "πόνος στο λαιμό" και στην κατάποση, συχνά 
έντονος, πυρετός και διόγκωση των "αδένων" του τραχήλου. Η διάγνωση της αμυγδαλίτιδας γίνεται 
με την εξέταση του αρρώστου από τον γιατρό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανόν να 
χρειασθούν και κάποιες επιπλέον εξετάσεις (αίματος ή καλλιέργεια φάρυγγα) για την επιβεβαίωση 
της πάθησης. 
Αφού διαγνωσθεί μία μικροβιακή αμυγδαλίτιδα από τον γιατρό, χορηγείται αντιβιοτική αγωγή για 
10 ημέρες. Κάποια επιπλέον "υποστηρικτικά" μέτρα, όπως άφθονα υγρά, παυσίπονα ή 
αντιπυρετικά και πιθανόν ένα αντισηπτικό για γαργάρες, βοηθούν στην ανακούφιση των 
συμπτωμάτων. Η αμυγδαλίτιδα έχει γενικά καλοήθη πορεία και με την κατάλληλη αγωγή, τα 
συμπτώματα αρχίζουν να υποχωρούν από το δεύτερο 24-ωρο.  
Ωστόσο, κάθε πόνος στο λαιμό δεν είναι πάντα μία μικροβιακή ή ιογενής αμυγδαλίτιδα. Με 
παρόμοια συμπτώματα και εικόνα μπορεί να παρουσιασθούν και άλλες παθήσεις (πχ., λοιμώδης 
μονοπυρήνωση), μερικές από τις οποίες -αν και σπάνιες- είναι πολύ επικίνδυνες για τη ζωή του 
ασθενή (πχ., λευχαιμία). Για το λόγο αυτό, η εξέταση από το γιατρό θεωρείται απαραίτητη. 
Αν η αμυγδαλίτιδα δεν αντιμετωπισθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας 
(επιπλοκές), τόσο στην περιοχή των αμυγδαλών και του φάρυγγα, όπως περιαμυγδαλικό απόστημα, 
όσο και στην καρδιά, τα νεφρά και τις αρθρώσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όσο πιο συχνά 
είναι τα επεισόδια αμυγδαλίτιδας. 
 

3. Πότε πρέπει να αφαιρούνται οι αμυγδαλές ; 

Δύο είναι οι συχνότεροι λόγοι για τους οποίους η αφαίρεση των αμυγδαλών (αμυγδαλεκτομή) είναι 
απαραίτητη: 

1. Όταν οι αμυγδαλές έχουν υπερτραφεί (διογκωθεί) σε τέτοιο βαθμό ώστε να εμποδίζουν 
σοβαρά την αναπνοή. Στις περιπτώσεις αυτές, το παιδί εκτός από τη δυσκολία στην αναπνοή 
μπορεί να έχει και διαταραγμένο ύπνο, με έντονο "ροχαλητό" αλλά και συχνές άπνοιες 
(δηλαδή, διακοπή της αναπνοής για αρκετά δευτερόλεπτα) που είναι επικίνδυνες ακόμα και 
για τη ζωή του. Επιπλέον, η μεγάλη υπερτροφία των αμυγδαλών μπορεί να γίνει αιτία 
μειωμένης λήψης τροφής, καθυστέρησης στην ανάπτυξη και καρδιοπάθειας. 

2. Όταν το άτομο υποφέρει από συχνά επεισόδια οξείας αμυγδαλίτιδας. Σε γενικές γραμμές, 
άτομα που έπαθαν πάνω από 6 επεισόδια οξείας πυώδους αμυγδαλίτιδας τον τελευταίο 
χρόνο ή είχαν περισσότερα από 3 επεισόδια το χρόνο για τα τρία τελευταία χρόνια, η 
αμυγδαλεκτομή πιθανότατα θα τους ωφελήσει. 

Άλλοι σπανιότεροι λόγοι για τους οποίους η αμυγδαλεκτομή θεωρείται απαραίτητη είναι: 
 Πρόσφατη ασυμμετρία των αμυγδαλών (δηλαδή, όταν η μία αμυγδαλή είναι μεγαλύτερη 

από την άλλη) και ιδιαίτερα αν υπάρχει υποψία νεοπλασίας. Οι αμυγδαλές σε αυτές τις 
περιπτώσεις αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση.  

 Σε άτομα που έχουν πάθει πάνω από μία φορά περιαμυγδαλικό απόστημα.  
 
Εκτός από τις παραπάνω "απόλυτες ενδείξεις" για αμυγδαλεκτομή, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η 
αμυγδαλεκτομή είναι προς όφελος του πάσχοντα και στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Μεγάλη υπερτροφία με δυσχέρεια στην αναπνοή και αλλοίωση της χροιάς της φωνής, χωρίς 
απαραίτητα να συνοδεύεται από άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου.  

 Παιδί με ένα επεισόδιο περιαμυγδαλικού αποστήματος και με υποτροπιάζουσες 
αμυγδαλίτιδες. 

 Συχνές στρεπτοκοκκικές αμυγδαλίτιδες σε παιδί με πολλαπλές αλλεργίες/δυσανεξίες σε 
αντιβιοτικά ή με σύνδρομο PFAPA. 

 Χρόνια ή υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτιδα σε χρόνιο φορέα στρεπτόκοκκου που δεν 
ανταποκρίνεται στην κατάλληλη αγωγή ή έχει αυξημένο κίνδυνο για ρευματικό πυρετό.  

 
Αντίθετα, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ σε: -1- 



 "Μεγάλες" αμυγδαλές χωρίς συμπτώματα ή ενοχλήματα. 
 Συχνές ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.  
 Συχνές απουσίες από το σχολείο λόγω ασθενειών.  
 Αλλεργική ρινίτιδα.  
 Βρογχικό άσθμα.  
 Δύσοσμη αναπνοή.  
 Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας.  
 Επιμονή γονέων, χωρίς να υπάρχουν οι ιατρικές ενδείξεις. 

  

4. Τι είναι αμυγδαλεκτομή και πως γίνεται ; 

Αμυγδαλεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση με την οποία αφαιρούνται οι αμυγδαλές. Η 
επέμβαση στα παιδιά γίνεται πάντα με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου μία ώρα. 
Συνήθως το παιδί μένει στο νοσοκομείο το βράδυ της επέμβασης και επιστρέφει σπίτι του το πρωί 
της επομένης. 
  

5. Προεγχειρητική προετοιμασία 

Μία εξέταση αίματος είναι συνήθως η μόνη 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 αμυγδαλεκτομή 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, η 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 αμυγδαλεκτομή, 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 αμυγδαλεκτομής ; 

Η μόνη ουσιαστικά επικίνδυνη επιπλοκή της αμυγδαλεκτομής είναι η αιμορραγία μετά την 
επέμβαση. Αυτή συνήθως συμβαίνει τις πρώτες ώρες μετά την εγχείρηση, αλλά δεν αποκλείεται να 
παρουσιασθεί μέχρι και 8-10 ημέρες μετά την επέμβαση. 



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 
υποχωρούν γρήγορα, χρειάζονται όμως προσοχή και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά όπου η μη λήψη 
υγρών σε συνδυασμό με τους εμέτους μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε αφυδάτωση. 
Σήμερα, οι κίνδυνοι της γενικής αναισθησίας είναι σχεδόν αμελητέοι. Οι σοβαρές επιπλοκές από τη 
γενική νάρκωση δεν ξεπερνούν την μία ανά 80000-100000 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, για τα επόμενα 24-ωρα οι γονείς του παιδιού θα πρέπει να έχουν 
υπ’ όψιν τους τα εξής: 

 Αποφυγή σκληρών τροφών που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τις ευαίσθητες τραυματικές 
επιφάνειες απ’ όπου αφαιρέθηκαν οι αμυγδαλές. Επίσης καλό είναι να αποφεύγονται οι πολύ 
πικάντικες τροφές.  

 Λήψη αρκετών υγρών. Αποφεύγονται ξινοί χυμοί (πχ., λεμόνι) γιατί μπορεί να ερεθίζουν τα 
χειρουργικά τραύματα και 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.  

 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 που παρέμειναν στη μύτη μετά την επέμβαση.  

 Πιθανόν σε μερικές περιπτώσεις να παρατηρηθεί "αντανακλαστική" ωταλγία. Δηλαδή, πόνος 
στο αυτί χωρίς όμως να πάσχει το ίδιο το αυτί.  

 Οι λευκωπές "πλάκες" που πιθανόν να παρατηρήσει κάποιος στη θέση που υπήρχαν οι 
αμυγδαλές είναι απόλυτα φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στο χειρουργικό τραύμα 
και δεν πρέπει να ανησυχούν. Φυσιολογικά θα πρέπει να εξαφανισθούν τελείως περί την 10η 
ημέρα μετά την εγχείρηση.  

 Αν ο γιατρός έχει συστήσει κάποια αγωγή (πχ, αντιβίωση) αυτή θα πρέπει να ακολουθείται 
πιστά.  

 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. 

 Ο πόνος στο λαιμό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παυσίπονα (ΟΧΙ ασπιρίνη), σύμφωνα με 
τις οδηγίες του γιατρού.  

 Μετά την επέμβαση ίσως παρατηρήσετε μια αλλαγή στη φωνή του παιδιού (γίνεται πιο 
"ψιλή"), ιδιαίτερα αν υπήρχε πολύ μεγάλη υπερτροφία των αμυγδαλών. Αυτή η χροιά της 
φωνής είναι η φυσιολογική για την ηλικία του παιδιού σας αφού ο φάρυγγας του παιδιού 
είναι πλέον ανοικτός, χωρίς τις μεγάλες αμυγδαλές που τον αποφράσσανε. Τις επόμενες 
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εβδομάδες οι μυς του φάρυγγα θα προσαρμοσθούν στις καινούργιες σχέσεις μετά την 
αφαίρεση των αμυγδαλών 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 οι αμυγδαλές μετά την αφαίρεσή τους; 

Όχι. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο δεν αφαιρέθηκαν τελείως και έχει μείνει κάποιο υπόλειμμα 
αμυγδαλής, τότε αυτό μπορεί να υπερτραφεί και πάλι και να δημιουργήσει προβλήματα στο 
μέλλον. Υπόλειμμα αμυγδαλής μπορεί να αφήσει ο γιατρός και εσκεμμένα, όταν θέλει να μειώσει το 
μέγεθος των αμυγδαλών χωρίς να τις αφαιρέσει τελείως ("αμυγδαλοτομή"). 
  
 
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. 

 

 
 


