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Οι ανωμαλίες που μπορεί να παρατηρηθούν στις αξονικές ακτινογραφίες των ασθενών με
καθ’υποτροπήν και χρονία παραρρινοκολπίτιδα είναι δύο κύριων τύπων: Οστικές και
βλεννογονικές.

Από τις οστικές πρέπει να αναζητούνται στις αξονικές τομογραφίες κυψέλες αέρα στην αε
ρώδης κόγχη
, κυψέλες αέρα στην
αγκιστροειδή απόφυση
,
παράδοξη μέση ρινική κόγχη
, που συμπιέζει την
ηθμοειδή χώνη
, υποπλασία της
αγκιστροειδούς απόφυσης
, υποπλασία του
γναθιαίου άντρου
, διόγκωση της
υποκογχικής αεροκυψέλης
, που παρεμποδίζει την αποχέτευση του γναθιαίου άντρου, διόγκωση της
υπερκογχίου ή της μετωπιαίας αεροκυψέλης
, που αποφράσσει την αποχέτευση του μετωπιαίου κόλπου, διόγκωση της αεροκυψέλης του
ρινικού χαρακώματος
, που παρεμποδίζει την αποχέτευση του μετωπιαίου κόλπου, σκολίωση του ρινικού
διαφράγματος, οποιαδήποτε κρανιοπροσωπική ανωμαλία που επηρεάζει τις παραρρίνιες
κοιλότητητες.
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Από τις βλεννογονικές θα πρέπει να εντοπίζονται οι υπερπλασίες ή υπερτροφίες του
ρινοκολπικού βλενογόνουικού

Ανατομικές ποικιλίες των δομών της μέσης ρινικής κόγχης μπορούν επιπρόσθετα να
επβαρύνουν την ανατομική του κύτους της ρινός και τις συνθήκες λειτουργίας του
στομιοστικού συμπλέγματος. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος θα πρέπει αυτές οι πικιλίες να
θεωρούνται παράγοντες, που προδιαθέτουν σε ταχύτερες, συχνότερες και επίμονες
χρόνιες φλεγμονές.

Επίσης η εξοικείωση με τις ρινοκολπικές ανατομικές ποικιλίες αποτελεί την προϋπόθεση
της ασφαλούς χειρουργικής θεραπείας της ρινοκολπικής νόσου. Η αναγνώριση των
ρινοκολπικών ανατομικών παραλλαγών ελαχιστοποιεί την πιθανότητα καταστροφής
ζωτικών περιοχών όπως ο οφθαλμικός κόγχος ή η βάση του κρανίου.
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