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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Ό λες οι σχετικές μελέτες 
φαίνεται να καταλή
γουν με βεβαιότητα στο 

ότι οι επανειλημμένες χορηγήσεις 
αντιβιοτικών δεν αποτελούν τη λύ
ση του θεραπευτικού προβλήματος 
στους ασθενείς που πάσχουν από 
χρόνια παραρρινοκολπίτιδα και 
οι χειρουργικές επεμβάσεις δεν 
οδηγούν πάντα στην ίαση.

Ο  Raymond G. Slavin, καθηγητής 
Παθολογίας και διευθυντής της 
Μονάδας Αλλεργίας και Ανοσολογίας 
στο St. Louis University School of 
Medicine, αναφέρει ότι γίνεται 
μεγάλη ερευνητική προσπάθεια 
για να προσδιοριστεί ο μηχανισμός 
που οδηγεί σε αυτή τη «χρόνια 
φλεγμονή».

Βασικός λόγος αυτής της προσπά
θειας είναι ότι η χρόνια παραρρι
νοκολπίτιδα είναι μια πολύ συνηθι
σμένη νοσολογική κατάσταση, που 
πολλές φορές μάλιστα διαλάθει της 
διάγνωσης ή αντίθετα υπερδιαγνώ
σκεται και, εν πάσει περιπτώσει, κο
στίζει πολλά εκατομμύρια δολάρια 
και οπωσδήποτε επηρεάζει έμμεσα 
την ευημερία και την ποιότητα ζω
ής των πασχόντων, παρά το γεγονός 
ότι έχουν γίνει πολλές πρόοδοι στην 
αντιμετώπιση των λοιμώξεων.

Η διαπίστωση ότι η πλειοψηφία 
των λοιμώξεων του ανώτερου ανα
πνευστικού είναι ιογενούς και όχι βα
κτηριδιακής αιτιολογίας αποτελεί την 
ειδοποιό διαφορά για τη νέα αντίλη
ψη στη θεραπευτική προσέγγιση της 
χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας.

Με βάση αυτή τη διαπίστωση, η 
ομάδα που έδωσε τις νέες κατευθυ
ντήριες αρχές θεραπείας συμβου
λεύει να παρακολουθούνται οι ασθε
νείς για 1014 ημέρες πριν αποφα
σίσουμε τη χορήγηση αντιβιοτικού, 
εκτός και αν έχει εγκατασταθεί μια 
άκρως τοξική αντίδραση, η οποία 
συνοδεύεται από πυρετό, επίμονο 
άλγος, πυώδεις εκκρίσεις κ.λπ.

Όλοι γνωρίζουμε τη σταθερά αυ
ξανόμενη αντίσταση των μικροβια
κών λοιμώξεων στα αντιβιοτικά και 
μάλιστα σε εκείνα που αφειδώς και 

άσκοπα χορηγούνται σε ιογενείς 
λοιμώξεις. 

Η αντίσταση αυτή των μικροβια
κών λοιμώξεων τα τελευταία χρόνια 
παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις και 
μπορεί να έχει στο μέλλον δραμα
τικές επιπτώσεις στην προσπάθεια 
ελέγχου των λοιμώξεων. 

Η μη χορήγηση αντιβιοτικών σε 
ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού και παραρρινοκολ
πίτιδες αποτελεί ηθική υποχρέωση 
του θεράποντος ιατρού. Μετά μά
λιστα από την κατάλληλη ενημέ
ρωση οι ασθενείς συμμορφώνο
νται και δε λαμβάνουν αντιβίωση 
όταν η κλινική τους εικόνα δεν το 
επιβάλλει.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές 
τονίζουν επίσης και άλλους προδια
θεσικούς παράγοντες για την εμφά
νιση παραρρινοκολπίτιδας, όπως:

•  Η αλλεργική ρινίτιδα, αν δε θε
ραπευτεί σωστά και συστημα
τικά, μπορεί να έχει ως επιπλο
κή παραρρινοκολπίτιδα.

•  Η γαστροοισοφαγική παλιν
δρόμηση μπορεί να αποτελέ
σει προδιαθεσικό παράγοντα 
για την εκδήλωση παραρρι
νοκολπίτιδας.

• Οι ιογενείς λοιμώξεις του ανώ
τερου αναπνευστικού μπορεί να 
οδηγήσουν σε βακτηριακή παραρ
ρινοκολπίτιδα ή να επιδεινώσουν 
την ήδη υπάρχουσα.

Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 
θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμ
φαση στην επιθετική, έγκαιρη θε

ραπευτική αγωγή της αλλεργικής 
ή μη αλλεργικής ρινίτιδας. 

Τα αποσυμφορητικά σκευάσμα
τα τοπικής χρήσης αποδεικνύονται 
ευεργετικά. Πρέπει πάντα να χρη
σιμοποιούνται πολύ προσεκτικά, 
για σύντομο χρονικό διάστημα και 
να λαμβάνονται κατά νου οι παρε
νέργειές τους στα ηλικιωμένα άτο
μα και στα παιδιά.

Τα ενδορρινικά στεροειδή αλ
λά και τα αντιισταμινικά ελέγχουν 
σε σημαντικό βαθμό τη φλεγμονή 
της ρινίτιδας και αναχαιτίζουν την 
προδιάθεση για εμφάνιση παραρ
ρινοκολπίτιδας.

Η χρήση των τοπικών φαρμα
κευτικών σκευασμάτων γίνεται πο
λύ αποδοτικότερη όταν συνδυάζε
ται με συστηματική πλύση του ρι
νικού βλεννογόνου με υπέρτονο 
διάλυμα φυσιολογικού ορού ρυθ
μιζόμενου pH.

Στα άτομα της τρίτης ηλικίας η 
χρόνια παραρρινοκολπίτιδα αναφέ
ρεται ως συχνά απαντώμενο ΩΡΛ 
νόσημα, όπως και η επίμονη αλ
λεργική ρινίτιδα, η οποία μάλιστα 
φαίνεται να προδιαθέτει στην εμ
φάνιση και επιμονή της παραρρι
νοκολπίτιδας.

Η διαδικασία της γήρανσης πε
ριορίζει την παραγωγή βλέννης και 
ως εκ τούτου η ξηρότητα του ρι
νικού βλεννογόνου είναι εύρημα 
που απαντάται συχνά σε αυτά τα 
άτομα. 

Δημιουργεί δυσφορία και οπωσ
δήποτε προδιαθέτει στην εμφάνιση 
χρόνιας φλεγμονής. Εδώ θα πρέ
πει να τονιστεί ότι η συστηματική 
ύγρανση του ξηρού γερασμένου 
βλεννογόνου με ψεκασμούς φυ
σιολογικού ορού, ρυθμιζόμενου 
pH, ανακουφίζει τον ασθενή, δρα 
ανασταλτικά στο φαύλο κύκλο της 
χρόνιας φλεγμονής και ανατρέπει 
τις προδιαθεσικές για επιμόλυνση 
συνθήκες.

Συμπερασματικά, στις κατευθυ
ντήριες γραμμές για τη θεραπευ
τική αντιμετώπιση της χρόνιας πα
ραρρινοκολπίτιδας γίνεται προφα
νές ότι η έγκαιρη συμπτωματική 
αντιμετώπιση της ρινίτιδας, των ιο
γενών λοιμώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού και η θεραπεία της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμη
σης περιορίζουν τον αριθμό των 
προσβολών και οδηγούν σε θε
ραπευτικό αποτέλεσμα χωρίς πά
ντα να είναι απαραίτητη η χρήση 
αντιβιοτικών.

οι κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης 
της παραρρινοκολπίτιδας των ACAAI/AAAAI κατεβάζουν τους τόνους 

στη χρήση αντιβιοτικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΛΑΣ

Ωτορινολαρυγγολόγος, Ιωάννινα

Πρόσφατα η American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, το American College 
of Allergy, Asthma and Immunology, και το Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology 
ανακοίνωσαν κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία της παραρρινοκολπίτιδας, οι οποίες 
αναφέρονται στο Journal of Allergy and Clinical Immunology 2005; 116(6 Suppl):S13-47.

Στις οδηγίες αυτές ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας η φλεγμονώδης αντίδραση δεν οφείλεται σε βακτηριακά αίτια. 

Η τοποθέτηση αυτή αλλάζει ριζικά την κλασική θεραπευτική προσέγγιση της χρόνιας 
παραρρινοκολπίτιδας.

Η διαπίστωση ότι η πλει
οψηφία των λοιμώξεων 
του ανώτερου αναπνευ
στικού είναι ιογενούς και 
όχι βακτηριδιακής αιτιο
λογίας αποτελεί την ειδο
ποιό διαφορά για τη νέα 
αντίληψη στη θεραπευτική 
προσέγγιση της χρόνιας 
παραρρινοκολπίτιδας.




