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Rinofima 

Tai didelė, nelygiu odos 
paviršiumi nosis – susijusi su 
acne rosacea. 
Pradinėse stadijose – 
infiltratas iš limfocitų ir 
histiocitų apie kraujagysles bei 
folikulus. 
Vėliau – jungiamojo audinio ir 
riebalinių liaukų hiperplazija – 
susidaro fimos.  



Rhynophyma – iš graikų kalbos reiškia: “rhis” – nosis, 
“phyma” – augimas. 
Pirmą kartą paminėta graikų bei arabų gydytojų dar 2000 
metų pr.m.e. 
Dažniausiai serga 40 - 60 metų amžiaus vyrai. 
Vyrai : moterys - santykis  - 12 : 1. 
Liga atvirkščiai proporcinga epidermio pigmentacijai, 
todėl tamsiaodžiai serga itin retai. 
30 – 40 proc. pacientų nurodo giminaičius, sergančius 
šia liga. 
Paplitimas neaiškus.  
 
 

Bendrybės 



Provokuojantys veiksniai 

Karštis 
Saulė 
Alkoholis – nepriklausomai nuo dozės 
Aštrus maistas 
Kraujagysles plečiantys vaistai 
Fizinė veikla 
Erkutė – Demodex folliculorum 
Stresas 
Helicobacter pylori? 

 



Simptomai 

 Padidėjusi nosis 
Svogūno pavidalo nosis 
Nelygi, duobėta oda 
Padidėjusios odos poros 
Pažeistos nosies odos kraujagyslės 
Spuogai, gūburėliai 



Komplikacijos 

 Periferinė vazodilatacija 
Konjunktyvitas 
Telangiektazijos 

 



Diagnostika 

Anamnezės, apžiūros 
duomenys. 
BKT bei biocheminis kraujo 
tyrimas neinformatyvūs, tačiau 
padeda atmesti kitas ligas 
(pvz.: raudonoji vilkligė, 
dermatomiozitas). 
Histologinis tyrimas. 



Gydymas 

Dermatoabrazija 
CO2 lazeris 
Radioterapija 
Telangiektazijoms šalinti – 
lazeris, intensyvi pulsinė 
šviesa, elektrokoaguliacija. 
Elektrochirurgija 
Kriochirurgija 



Klinikinis atvejis 

Pacientas: 70 metų vyras 
Nusiskundimai: skundžiasi dariniu nosies srityje 
Anamnezė:  pensininkas, daug metų dirbęs mechaniku, 
nevengdavęs alkoholio, nerūko, gyvena kaime. Dažnai veido, ypač 
nosies srityje atsirasdavo raudoni įvairaus dydžio spuogai, gydėsi 
tepalais. Prieš tris metus ant nosies atsirado neskausmingas 
darinys, kuris palaipsniui didėjo. Atvyko į VUL SK ANG ligų skyrių 
dėl gydymo taktikos. 
Apžiūrint: nosies srityje 3,5*3,5*3,0 cm dydžio, neskausmingas, 
nelygiu paviršiumi, rausvo atspalvio darinys. 
Diagnozė: Rhinophima – tumoras? 
Gydymas: operacija – darinio pašalinimas, defekto padengimas 
odos autotransplantatu. Biopsija. 

      



Prieš operaciją 



       Operacijos eiga 



             Operacijos eiga 



Operacijos eiga 



Rinofima? 



Tik po operacijos 



Ketvirta diena po operacijos 



Biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimas 

Galutinė patologijos diagnozė: Rožiniai spuogai (Acne rosacea) 
Rhinophima. 
Mikroskopinis aprašymas: odos bioptatas su švelnaus mažai 
ląstelingo fibrozinio audinio proliferacija dermoje, riebalinių liaukų 
hiperplazija, epidermalinėmis cistomis, židininė uždegiminė 
infiltracija. 
Klinikinė diagnozė: Rhinophima. 



Pabaiga 
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