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Έχει υποστηριχθεί η υπόθεση της επίμονης 
λοίμωξης της ωτικής κάψας από τον ιό της 
ιλαράς ως αιτιολογικού παράγοντα στην 

ωτοσκλήρυνση.
Η ωτοσκλήρυνση είναι πολύπλοκη νόσος αγνώ

στου αιτιολογίας που προκαλεί προοδευτική 
βαρηκοΐα αγωγιμότητας ή νευροαισθητήριο 
βαρηκοΐα. Οι διαγνωστικές μέθοδοι της ωτοσκλή
ρυνσης στηρίζονται στην ευαισθησία της καθήλω
σης της οσταριακής αλύσου με χαμηλή ειδικότητα 
της ωτοσκληρυντικής αγκύλωσης του αναβολέα.

Οι Karosi και συν. εξήγαγαν από τις βάσεις καθη
λωμένων ωτοσκληρυντικών αναβολέων 213 ασθε

νών το νουκλεϊκό οξύ. Χρησιμοποιώντας την PCR 
αντίστροφης μεταγραφάσης (reversetranscriptase 
polymerase chain reaction) ενίσχυσαν την πυρη
νοπρωτεΐνη RNA του ιού της ιλαράς. Τα ενισχυτι
κά αποτελέσματα συσχετίστηκαν με τα ιστολογικά 
ευρήματα 49 περιπτώσεων. Έγιναν μετρήσεις των 
επιπέδων των ΙgG αντισωμάτων κατά του ιού της 
ιλαράς, με ενζυμοαπορροφητική μέθοδο, σε όλες 
τις περιπτώσεις που είχαν κλινικά καθήλωση του 
αναβολέα, καθώς επίσης και σε ορούς μαρτύρων. 
Μεταξύ των ασθενών που είχαν κλινικά καθήλωση 
του αναβολέα οι 141 βάσεις αναβολέων περιείχαν 
RNA του ιού της ιλαράς. Μεταξύ των 49 ιστολογι
κών παρασκευασμάτων, ιικό RNA ήταν ανιχνεύσι
μο μόνο στις ιστολογικά ωτοσκληρυντικές βάσεις 
των αναβολέων (n=35). Oι βάσεις αναβολέων που 
ήταν αρνητικές για ιό (n=14) απέκλεισαν την ωτο

σκλήρυνση. Τα επίπεδα αντισωμάτων IgG κατά της 
ιλαράς ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους ορούς 
ασθενών με θετικούς για τον ιό βάσεις των αναβο
λέων σε σχέση με τους ορούς μαρτύρων. Συνεπώς 
ο συνδυασμός ελαττωμένων αντιικών IgG επιπέδων 
του ορού και βαρηκοΐας αγωγιμότητας έχει μεγάλη 
ειδικότητα και ευαισθησία ως διαγνωστική μέθοδος 
κατά την προεγχειρητική εκτίμηση των οσταριακών 
καθηλώσεων στην ωτοσκλήρυνση. Χαμηλά επίπε
δα IgG αντισωμάτων κατά του ιού της ιλαράς είναι 
ενδεικτικά ωτοσκλήρυνσης, ενώ τα υψηλά επίπεδα 
είναι ενδεικτικά μη ωτοσκληρυντικών οσταριακών 
καθηλώσεων.  Η προεγχειρητική διευκρίνιση της 
αιτίας μιας βαρηκοΐας αγωγιμότητας μπορεί να εί
ναι δηλωτική της προτίμησης της καλύτερης δυνα
τής φαρμακευτικής θεραπείας αντί της προτίμησης 
χειρουργικών μεθόδων.
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Διαφορική διάγνωση χρόνιου βήχα 
Differential diagnosis of chronic cough

ο βήχας που διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες γενικά θεω
ρείται χρόνιος. οι αιτίες του χρόνιου βήχα είναι πολλές. 

Πιο συχνά ο χρόνιος βήχας οφείλεται σε οπισθορρινικό κατάρ

ρου, άσθμα και/ή γαστροοισοφαγική νόσο. Παρόλ’ αυτά άλλες αιτίες όπως 
η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση, η δυσλειτουργία των φωνητικών χορ
δών, λανθάνουσα παραρρινοκολπίτιδα, κοκκύτης και η λήψη αναστολέα του 
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης θα πρέπει να λαμβάνονται υπό
ψη. Αναζητούνται βεβαίως και πιο σπάνια αίτια και ερευνάται η παθοφυσι
ολογία που έχει σχέση με το αντανακλαστικό του βήχα.

αιφνίδιος θάνατος μετά από μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου
Sudden death after major head and neck surgery

Δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών: αιτιολογίες και θεραπεία
Vocal cord dysfunction: etiologies and treatment
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Η δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών, ένα σύνδρομο πα
ράδοξης εισπνευστικής σύγκλεισης των φωνητικών χορδών, 
αναγνωρίζεται και διαγιγνώσκεται όλο και συχνότερα τελευταία, 

ενώ έχει περιγραφεί εδώ και τριάντα χρόνια. 
Αρχικά περιγράφηκαν μεμονωμένα περιστατικά, ενώ το 1983 αναφέρθη

καν οι πρώτες σειρές ασθενών, οι οποίες βοήθησαν στο ξεκαθάρισμα του 
τρόπου διάγνωσης των τυπικών περιπτώσεων ασθενών, καθώς και στα ευ
ρήματα της δυσλειτουργίας των φωνητικών χορδών. 

Οι πρόσφατες έρευνες διευκρινίζουν τα ειδικά αίτια όπως η γαστροοι
σοφαγική παλινδρόμηση, η σωματική άσκηση, οι εισπνεόμενες ερεθιστικές 
ουσίες, σε συνδυασμό με πολυάριθμους ψυχολογικούς παράγοντες. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα η λογοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία, χωρίς όμως 
να έχει μελετηθεί ακόμη προοπτικά η καλύτερη δυνατή θεραπεία.

Μέτρηση της ανοσοσφαιρίνης ιgG κατά του ιού της ιλαράς 
ως ορολογική διάγνωση της ωτοσκληρυντικής βαρηκοΐας
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οι μείζονες επεμβάσεις του ωτός, της ρινός 
και του τραχήλου μπορεί να επιπλακούν 
σπανίως από αιφνίδιο θάνατο. γι’ αυτό 

είναι επιβεβλημένη η συνεχής μετεγχειρητική 
παρακολούθησή τους, ιδίως τις τρεις πρώτες 
μετεγχειρητικές ημέρες. 

Στις πιο πρόσφατες μελέτες η συχνότητα της θνη
σιμότητας μετά από τραχηλικό καθαρισμό ήταν κά
τω του 4%, η οποία είναι η χαμηλότερη τιμή που 
έχει ανακοινωθεί ποτέ, σε σχέση με τις ανακοινώσεις 

προηγούμενων ετών. Παρόλα αυτά έχουν περιγρα
φεί θάνατοι κυρίως κατά τις τρεις πρώτες μετεγχειρη
τικές ημέρες. Ο αλκοολισμός και η περιχειρουργική 
υπόταση αποτελούν δύο προγνωστικούς παράγο
ντες καρδιακών επιπλοκών. Γι’ αυτό επιβάλλεται προ
σεκτική παρακολούθηση αυτών των ασθενών κατά 
τις τρεις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες.




