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H παραδοσιακή μέθοδος αξιολόγησης της μικροβιακής χλωρίδας που σχετίζεται με την
οξεία βακτηριδιακή ρινοκολπίτιδα έχει στηριχτεί στις παρακεντήσεις του γναθιαίου άντρου,
τη λήψη δειγμάτων των έκκρίσεων που υπάρχουν μέσα σ’αυτό και την καλλιέργειά τους. Η
παρακέντηση του ιγμορείου θεωρείται ο χρυσός κανόνας για τη λήψη καλλλιεργειών και
χρησιμοποιείται ως μέθοδος ταυτοποίησης βακτηριδιακών παθογόνων στις αντιμικροβιακές
δοκιμές. Η Παρακέντηση του ιγμορείου δεν χρησιμοποιείται συχνά, διότι προκαλεί
δυσφορία στον ασθενή και λόγω τεχνικών δυσκολιών [1].

Οι καλλιέργιες εκκρίσεων ου λαμβάνονται από το ρινοφάρυγγα είναι ισοδύναμες με τις
καλλιέργειες εκκρίσεων που λαμβάνονται από ένα ιγμόρειο άντρο, μετά από παρακέντησή
του, σε ενήλικες [2].

Οι έρευνες μετά από παρακέντηση υγιών παραρρινίων κόλπων έδειξαν ότι οι κοιλότητές
τους είναι στείρες μικροβίων. Βάσει αυτού του ευρήματος θα μπορούσε να οριστεί ως
παραρρινοκολπίτιδα η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία έχει καταργηθεί η στειρότητα
μικροβίων ενός ή περισσοτέρων παραρρινίων κόλπων [3].
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