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REZUMAT
Rinita cronică hipertrofi că este una dintre cel mai frecvent întâlnite patologii din rinologie. Deşi este o afecţiune 
cronică benignă, boala are un impact major asupra calităţii vieţii pacienţilor. 
Rinita este o afecţiune infl amatorie a mucoasei nazale caracterizată prin 2 sau mai multe din următoarele 
simptome: obstrucţie nazală, rinoree anterioară sau/şi posterioară, prurit nazal, strănut.
Datorită strânselor legături dintre nas, sinusuri, urechea medie şi plămâni, rinita cronică are comorbidităţi 
importante cum ar fi : sinuzita, faringita, otita medie, astmul bronşic.
Diagnosticul de rinită cronică se pune pe baza: anamnezei, examenului clinic ORL, examenului endoscopic 
nazal, rinomanometriei, imagisticii, testelor alergice. 
Tratamentul rinitei cronice hipertrofi ce trebuie realizat în concordanţă cu etiologia acesteia şi cuprinde: 
tratament medicamentos, de primă intenţie, şi tratament chirurgical, dacă tratamentul conservator nu a avut 
nici un succes subiectiv sau obiectiv. 

Cuvinte cheie: rinită cronică, obstrucţie nazală, alergie, endoscopie nazală

 ABSTRACT
Chronic hypertrophic rhinitis is one of the most common problems encountered in rhinology. Even if it is not life-
threatening, the disease has a major impact upon patients quality of life. 
Rhinitis is an infl ammatory disorder of nasal mucosa characterized by two or more of the following symptoms: 
nasal obstruction, anterior and /or posterior rhinorrhea, itching, sneezing. 
Due to intimate connections between the nose, the sinuses, the middle ear and the lungs, rhinitis has signifi cant 
comorbid associations. These include asthma, sinusitis, pharyngitis, otitis media with effusion and sleep 
problems. 
The elements of diagnosis for chronic rhinitis are: history, clinical ENT examination, endoscopic examination of the 
nose, rhinomanometry, imaging, allergy tests (skin prick or blood tests). 
Management of chronic rhinitis is medical, according to etiology and surgical if the conservative therapy has not 
had any subjective and objective success. 
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Rinita cronică este o problemă importantă de să-
nătate publică care afectează între 10 şi 25% din po-
pulaţie în diferite ţări, având o prevalenţă în creştere şi 
reprezentând aproximativ jumătate din pa to logia pa-
cien ţilor care se adresează specialistului ORL.

Rinita este defi nită ca o afecţiune infl amatorie a 
mucoasei nazale, caracterizată prin 2 sau mai multe 
dintre următoarele simptome:

rinoree anterioară şi/sau posterioară;• 
obstrucţie nazală;• 
prurit nazal/strănut.• 

Deşi este o afecţiune cronică benignă, studiile 
de calitate a vieţii au demonstrat că rinita cronică 
determină modifi cări importante ale calităţii vieţii 
pacienţilor, cu mari costuri economice şi sociale, 
prin prisma afectării capacităţii de muncă şi învăţare 
şi prin asocierea cu afecţiuni de tip astm bronşic, 
tulburări de somn, probleme de auz.

Studiile au demonstrat că rinita cronică afectează 
calitatea vieţii pacienţilor într-o măsură asemă nă-
toare cu astmul bronşic uşor sau moderat sau du-
rerea cronică de spate. 
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Toate acestea se datorează strânselor legături pe 
care nasul le are cu sinusurile paranazale, urechea 
medie şi căile respiratorii inferioare, rinita cronică 
putând sta la baza unor afecţiuni ca rinosinuzita 
cronică, faringita, disfuncţia tubară şi otita seroasă, 
astmul bronşic, tulburări ale somnului. 

Infl amaţia mucoasei nazale poate fi  indusă de un 
număr foarte mare de stimuli:

alergeni inhalatori; • 
infecţii virale, bacteriene şi fungice ale na-• 
sului şi nazofaringelui; 
expunerea la noxe chimice, medicamente sau • 
iritanţi; 
stimuli non-infl amatori: expunere prelungită • 
la aer rece, alimente condimentate sau băuturi 
reci, inhalarea anumitor mirosuri.

Clasifi carea rinitelor conform ARIA (Allergic 
Rhinitis and its Impact on Asthma):

infecţioase: virale, bacteriene, alţi agenţi in-• 
fec ţioşi;
alergice: intermitente/persistente;• 
ocupaţionale (alergice/non-alergice): intermi-• 
tente/persistente;
induse medicamentos;• 
hormonale;• 
alte cauze: NARES (Non-Allergic Rhinitis • 
with Eosinophilia Syndrome), iritanţi, ali-
mente, emoţionale, atrofi a mucoasei, refl ux 
gastro-esofagian;
idiopatice.• 

Manifestările clinice ale rinitelor cronice sunt 
reprezentate de una sau mai multe din următoarele 
simptome:

obstrucţie nazală;• 
strănut;• 
rinoree anterioară sau posterioară;• 
prurit nazal;• 
hiposmie.• 

MECANISME FIZIOPATOLOGICE

Rinita alergică
Mecanismul fi ziopatologic al rinitei cronice 

aler   gice este caracterizat de o interacţiune complexă 
a mediatorilor infl amatori, care este declanşată de 
răs punsul mediat IgE, la o proteină extrinsecă. 

Răspunsul alergic se desfăşoară în două faze:
faza precoce;• 
faza tardivă.• 

Iniţial se produce sensibilizarea mucoasei nazale 
la contactul cu alergenul, această reacţie având o 
importantă componentă genetică.

La persoanele atopice, expunerea la o proteină 
extrinsecă determină sensibilizarea alergică, care 

este caracterizată prin producerea de Ig E specifi ce, 
orientate împotriva proteinei extrinseci. Ig E spe-
cifi ce acoperă suprafaţa mastocitelor care se găsesc 
la nivelul mucoasei nazale. 

Faza precoce a răspunsului alergic apare la 
câteva minute de la reexpunere. 

De la nivelul celulelor mastocitare se eliberează 
mediatori de tipul histamină, kinină, triptază, leuco-
triene şi prostaglandină D2, care, prin variate in te-
racţiuni, determină vasodilataţie cu creşterea per-
meabilităţii vasculare, stimularea secreţiei glan delor 
mucoase, stimularea inervaţiei senzitive. 

Toate aceste procese determină în fi nal apariţia 
simptomelor fazei precoce, reprezentate de rinoree, 
strănut, lăcrimare, prurit nazal şi/sau palatal, sen-
zaţie de presiune auriculară, mai puţin obstrucţie 
nazală. 

Faza tardivă a răspunsului alergic apare după 
4-8 ore de la provocarea cu alergen şi este consecinţa 
activării de către mediatorii mastocitari din faza 
pre coce a altor celule de tip eozinofi le, bazofi le, ne-
utrofi le, limfocite, macrofage. Aceste celule sti mu-
late determină eliberarea altor mediatori proin fl a-
matori, care acţionează prin feedback pozitiv asupra 
mediatorilor fazei precoce.

Se produce un răspuns infl amator care determină 
apariţia simptomelor fazei tardive dominate de ob-
strucţia nazală. 

Eozinofi lul are rolul principal în această fază, 
eliberarea mediatorilor citotoxici din granulele sale 
determinând alterări epiteliale, fi broză şi remodela-
re, care defi nesc tabloul histologic al bolii cronice 
aler gice. 

Eozinofi lul are, de asemenea, un rol important şi 
în fi ziopatologia rinitelor non-alergice eozinofi lice. 
Acestea sunt rinite persistente care nu pot fi  puse în 
corelaţie cu alergene declanşatoare. Ele asociază 
teste alergologice cutanate şi teste RAST negative, 
dar prezintă în citologia nazală un infi ltrat eozinofi lic 
de grade variate. 

Sunt descrise două entităţi aparţinând acestei ca-
tegorii:

NARES • – Non-Allergic Rhinitis with Eosino-
philia Syndrome;
BENARES • – Blood Eosinophilia Non-Allergic 
Rhinitis with Eosinophilia Syndrome.

Infl amaţia alergică nu se limitează la nivelul 
mucoasei nazale, ea afectând şi sinusurile pa ra-
nazale, conjunctiva oculară, urechea medie şi mai 
ales tractul respirator inferior, fi ind demonstrat 
deja, pe baza unor argumente de ordin anatomic, 
fi   ziologic, fi ziopatologic, clinic şi epidemiologic, 
conceptul de „boală comună a căilor aeriene“. 
Con form acestui concept, tractul respirator superior 
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şi inferior constituie o entitate unică, existând studii 
care demonstrează că:

rinita este corelată cu astmul bronşic şi con-• 
stituie un factor de risc pentru acesta;
prevenţia şi tratamentul precoce al rinitei • 
pre vine apariţia astmului şi reduce severitatea 
simptomelor;
diagnosticul de rinită impune evaluarea obli-• 
gatorie a tractului respirator inferior. 

Rinitele non-alergice, non-infecţioase
În această categorie, cea mai frecventă rinită 

non-alergică a adultului este rinita idiopatică (sau 
vasomotorie). 

Termenul de rinită idiopatică se referă la infl a-
maţia mucoasei nazale de cauză necunoscută, pa-
cienţii manifestând o hiperreactivitate a tractului 
respirator superior la trigerri nespecifi ci cum ar fi : 
schimbări ale temperaturii sau umidităţii mediului 
ambiental sau expunerea la iritanţi (fum de ţigară). 

Fiziopatologia acestui sindrom este neclară, 
fi ind bănuită o exagerare a mecanismelor normale 
de apărare la stimuli nespecifi ci, cu dezechilibrul 
sis temului nervos autonom în favoarea para sim-
paticului, creşterea producţiei de VIP care acţionea-
ză ca vasodilatator. 

Simptomatologia rinitei idiopatice este dominată 
de obstrucţia nazală. 

Rinitele ocupaţionale sunt defi nite ca episoade 
de strănut, rinoree, obstrucţie nazală, corelate cu 
ex  punerea la locul de muncă, simptomatologie care 
dispare în weekend sau în vacanţă. 

Mecanismul de producere este iritativ sau imun. 
Pot apărea ca entităţi izolate sau asociate cu astmul 
bronşic. 

Rinita medicamentoasă este rinita produsă ex-
clusiv prin abuzul de decongestionante nazale (mai 
mult de 5-10 zile). Ea nu trebuie confundată cu 
simptomele nazale determinate de alte medicamente 
(aspirina şi alte antiinfl amatorii nesteroidiene, con-
traceptivele orale, antihipertensivele, psiho tro pi cele, 
alfa-blocantele topice pentru uz ocular) care sunt 
reunite sub denumirea de rinită indusă me dica-
mentos. 

Rinita medicamentoasă se caracterizează prin 
scăderea duratei de acţiune a decongestionantului 
şi congestie nazală de rebound care apare după în-
cetarea tratamentului cu decongestionante.

Datorită utilizării prelungite a simpato mime-
ticelor intranazale, alfa-receptorii nazali sunt treptat 
desensibilizaţi atât la stimularea exogenă, cât şi la 
cea endogenă. Prin urmare, pacienţii prezintă con-
gestie nazală intensă şi rinoree, datorate mai mult 

scăderii tonusului adrenergic decât cauzei originale 
a rinitei. 

În condiţii normale, inervaţia simpatică reglează 
permeabilitatea nazală prin menţinerea sinusoidelor 
contractate la aproximativ jumătate din capacitate. 
Această stare este modifi cată periodic de ciclul na-
zal, prin alternarea stării de congestie/decongestie a 
mucoasei nazale, care afectează aproximativ 80% 
dintre indivizii normali.

Mecanismele fi ziopatologice declanşate de ad-
ministrarea decongestionantelor nazale în exces 
sunt încă insufi cient cunoscute, dar s-au propus mai 
multe teorii:

teoria principală se bazează pe dereglarea • 
echi librului simpatic – parasimpatic la nivelul 
cornetelor nazale, de către moleculele exo-
gene vasoconstrictoare, cu scăderea se cun-
dară a producţiei de noradrenalină endogenă 
printr-un mecanism de feedback negativ.
aminele simpatomimetice au activitate atât • 
pe receptorii alfa, cât şi pe beta receptori, dar 
efectul beta durează mai mult şi produce ede-
mul de rebound.
se produce alterarea tonusului vasomotor cu • 
creşterea activităţii parasimpatice, a per mea-
bilităţii vasculare şi a edemului, acestea 
creeând congestia de rebound. 
a fost descrisă şi alterarea epiteliului nazal • 
sau agravarea rinitei medicamentoase după 
ad ministrarea de vasoconstrictoare intrana-
zale care conţineau ca şi agent de conservare 
benzalkonium chlorid.

Există două clase de decongestionante na zale:
amine simpatomimetice• : efedrina, pseudo-
efedrina, fenilefrina, amfetamina, mescalina. 
Ele acţionează prin activarea inervaţiei sim-
patice cu eliberarea de noradrenalină en do-
genă, care ulterior se leagă de alfa receptori 
şi determină vasoconstricţie locală. Vaso di la-
taţia de rebound poate fi  indusă prin afi nitatea 
slabă faţă de beta-adrenoreceptori. 
imidazolii• : xylometazolina, oxymetazolina, 
nafazolina, clonidina care determină vaso-
con stricţie în primul rând prin alfa-2-adre-
noreceptori, dar pot să scadă, de asemenea, 
noradrenalina endogenă printr-un mecanism 
de feedback negativ. 

Toate aceste mecanisme fi ziopatologice duc în 
majoritatea cazurilor la hipertrofi a cronică a mu-
coasei cornetelor nazale.

Diagnosticul rinitelor cronice  
Algoritmul de diagnostic al pacienţilor cu rinită 

cronică cuprinde următoarele:
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Anamneza ocupă un rol deosebit de important 
în algoritmul de diagnostic al pacienţilor, pentru 
stabilirea etiologiei rinitei cronice: rinită cronică 
alergică sau non-alergică.

Simptomul dominant al pacienţilor cu rinită cro-
nică, indiferent de etiologia acesteia, este ob strucţia 
nazală cronică. 

 În funcţie de etiologia rinitei cronice, obstrucţia 
nazală este însoţită de rinoree anterioară sau poste-
rioară, salve de strănut, prurit nazal, ocular sau pa-
latal, lăcrimare, hiposmie-anosmie. Tabloul cli nic 
poate fi  completat de cefalee, senzaţie de ureche în-
fundată, tulburări de somn, oboseală, iri tabilitate 
cres  cută, scăderea capacităţii de con cen trare. 

De asemenea, prin anamneză se stabileşte de-
butul simptomatologiei, investigaţiile şi tratamen-
tele efec tuate de pacient până în momentul prezen-
tării la consultaţie, existenţa dependenţei de sub-
stanţele vasoconstrictoare nazale. 

Antecedentele heredo-colaterale de alergie 
sau manifestări atopice sunt importante în cazul pa-
cienţilor cu rinită alergică. 

Examenul clinic ORL
Rinoscopia anterioară evidenţiază cauza ob-

strucţiei nazale cronice: hipertrofi a cornetelor na-
zale inferioare, deviaţia septului nazal, prezenţa de 
formaţiuni polipoide sau tumorale la nivelul fo selor 
nazale. 

Rinoscopia posterioră urmăreşte evidenţierea 
hipertrofi ei cozilor cornetelor inferioare, prezenţa 
sau absenţa secreţiilor posterioare, ca şi evidenţierea 
modifi cărilor patologice la nivelul rinofaringelui 
care pot determina obstrucţie: resturi de vegetaţii 
ade  noide, formaţiuni tumorale rinofaringiene.

Bucofaringoscopia, laringoscopia indirectă şi 
otoscopia urmăresc evidenţierea comorbidităţilor, 
ca şi infl uenţa pe care obstrucţia nazală şi respiraţia 
predominant orală o au asupra căilor aeriene su-
perioare. 

Examenul endoscopic nazofaringian (Fig. 1) 
efectuat după anemizarea foselor nazale com ple-
tează examenul clinic şi urmăreşte evidenţierea de-
taliilor anatomice şi a modifi cărilor patologice care 
nu pot fi  vizualizate la examinarea clinică. 

Investigarea paraclinică urmăreşte evaluarea 
permeabilităţii foselor nazale cu ajutorul rino ma-
nometriei, evaluarea radiologică sinusală şi pul mo-
nară, ca şi teste cutanate alergologice şi deter mi-
narea IgE sanguine generale sau specifi ce, acolo 
unde se suspicionează o etiologie alergică a rinitei. 

Rinomanometria activă anterioară este o me-
todă care ajută la evaluarea obiectivă a gradului ob-
strucţiei nazale prin înregistrarea fl uxului aerian 

transnazal şi a diferenţelor de presiune în respiraţia 
liniştită într-o fosă nazală, într-un anumit moment. 

Este metoda cea mai utilizată şi recomandată 
pentru urmărirea rezultatelor chirurgiei intra na-
zale. 

La pacienţii fără obstrucţie nazală, rezistenţa 
nazală măsurată la o presiune de 150 Pa este cu-
prinsă între 0,15-0,39 Pa/cm3/s, însă cu cât valoarea 
rezistenţei fl uxului de aer la trecerea prin fosa na-
zală creşte, cu atât este mai mare gradul obstrucţiei 
nazale. 

În funcţie de valoarea rezistenţei fl uxului aerian 
nazal la o presiune de 150 Pa, obstrucţia nazală a 
fost clasifi cată astfel:

obstrucţie nazală uşoară cu o valoare a rezis-• 
tenţei cuprinsă între 0,41-0,68 Pa/cm3/s;
obstrucţie moderată cu o valoare a rezistenţei • 
cuprinsă între 0,69-0,89 Pa/cm3/s;
obstrucţie nazală severă la valori ale rezis-• 
tenţei cuprinse între 0,90-1,17 Pa/cm3/s.

Evaluarea radiologică cuprinde efectuarea de 
radiografi i de sinusuri anterioare şi posterioare ale 
feţei, radiografi i pulmonare, examen CT cranio-fa-
cial (Fig. 2) sau examen RMN cranian, în funcţie 
de simptomatologia şi comorbidităţile pacienţilor, 
în scopul de a diagnostica patologia asociată rino-
sinusală sau pulmonară. 

Testele cutanate alergologice sunt utilizate la 
pacienţii la care se suspicionează o etiologie alergică 
pe baza simptomatologiei: strănuturi repetate, purit 
nazal, ocular sau palatal, lăcrimare, rinoree ante-
rioară seroasă.

Tratamentul rinitei cronice hipertrofi ce
Disfuncţia cornetelor nazale poate fi  determinată 

de multiple cauze: alergice, infl amatorii, infecţioase, 
mecanice. 

FIGURA 1. Hipertrofi e cornet nazal inferior 
– imagine endoscopică
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Cheia unui management corect al rinitei cronice 
hipertrofi ce este identifi carea cauzei care a dus la 
hi pertrofi a cornetelor nazale şi tratarea acestei 
cauze. 

Tratamentul rinitei cronice hipertrofi ce trebuie 
realizat în concordanţă cu etiologia acesteia şi cu-
prinde:

tratament medical;• 
tratament chirurgical.• 

Tratamentul medicamentos
Reprezintă prima linie de abordare a terapiei în 

disfuncţia cornetelor nazale. 
În funcţie de tipul, durata şi gravitatea simpto-

matologiei, tratamentul medicamentos în rinita cro-
nică hipertrofi că poate utiliza următoarele clase de 
medicamente:

decongestionantele nazale – pot fi  utilizate • 
atât în forma topică, cât şi orală;
antihistaminicele antireceptori H1, utilizate • 
la pacienţii cu rinită de cauză alergică;
corticosteroizii intranazali sau pe cale orală;• 
cromone: cromoglicat sodic şi nedocromil • 
sodic;
anticolinergice: bromura de ipratropium;• 
antileucotriene;• 
imunoterapia specifi că cu alergene, utilizată • 
în rinita alergică;
injectarea intramucoasă de cortizon.• 

Tratamentul chirurgical
Este rezervat cazurilor în care tratamentul medi-

camentos corect şi complet efectuat este inefi cient 
sau în caz de contraindicaţie a tratamentului medi-
camentos.

Un factor de decizie important în managementul 
chirurgical al hipertrofi ei cornetelor nazale este de-
terminarea tipului de hipertrofi e: osoasă, mucoasă 
sau o combinaţie a celor două. 

De asemenea, este important de stabilit dacă 
este prezentă sau nu o deviaţie a septului nazal şi 
dacă ea contribuie la simptomatologia pacientului. 
Con form clasifi cării Mladina, acceptată de ERS 
(Euro pean Rhinologic Society) există 7 tipuri de 
deviaţii septale:

Tipul I: deviaţie verticală a septului nazal în 
zona valvei nazale, ce nu interferează neapărat cu 
func ţionarea normală a acesteia. 

Tipul II: deviaţie verticală în aria valvei nazale 
ce interferează cu funcţionarea normală a acesteia.

Tipul III: deviaţie verticală în imediata apropiere 
a capului cornetului mijlociu.

Tipul IV: caracterizat prin două defl exiuni ver-
ticale, una în zona valvei nazale de o parte, cealaltă 
în vecinătatea capului cornetului mijlociu de partea 
opusă.

Tipul V: creastă septală bazală unilaterală cu 
aspect plat în fosa nazală contralaterală.

Tipul VI: este caracterizat de proeminenţe ori-
zontale, unilateral în porţiunea anterioară şi bazală 
a septului. „Scobitura“ este plasată între creasta 
sep tală palatinală şi aripa hipertrofi că a osului inter-
maxilar. Pe partea opusă, la locul de corespondenţă 
cu „scobitura“ se remarcă o creastă. Nivelul podelei 
în cele două fose este diferit. 

Tipul VII: este variabil, constând în diverse 
com binaţii ale tipurilor precedente.

Au fost descrise multiple tehnici chirurgicale de 
reducere a dimensiunilor cornetelor nazale, alegerea 
uneia sau alteia dintre ele depinzând de mai mulţi 
factori:

tipul de hipertrofi e;• 
experienţa şi obişnuinţa chirurgului;• 
dotarea tehnică a clinicii unde se realizează • 
in tervenţia chirurgicală;
costurile intervenţiei.• 

Tipurile de hipertrofi e a cornetelor nazale:
hipertrofi e compensatorie;• 
hipertrofi a osului turbinal;• 
hipertrofi a izolata a capului cornetului inferior;• 
hipertrofi a intregului cornet inferior;• 
hipertrofi a izolată a cozii cornetului inferior.• 

În caz de hipertrofi e osoasă se foloseşte rezecţia 
totală sau submucoasă a cornetului inferior. 

În caz de hipertrofi e a mucoasei cornetului na-
zal, sunt disponibile mai multe tehnici:

fracturarea laterală a osului turbinal, unică sau • 
multiplă, cu sau fără incizie submucoasă;
turbinectomie: parţi• ală, totală, submucoasă, 
an terioară;

FIGURA 2. Hipertrofi e cornete nazale inferioare – 
imagine CT
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tehnici de coagulare: electrocauterizare, coa-• 
gulare diatermică submucoasă, crioterapie, 
coa   gulare cu radiofrecvenţă, vaporizare LA-
SER.

Cu excepţia hipertrofi ei compensatorii a cor-
netului nazal, tratamentul chirurgical ar trebui in-
dicat numai dacă tratamentul medicamentos nu a 
avut nici un succes subiectiv şi obiectiv, timp de 3 
luni consecutiv. 
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