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Έχει λεχθεί ότι η γλώσσα είναι ο κα-
θρέφτης της σωματικής υγείας. Η 
ράχη της γλώσσας είναι πολύ ε-

κλεπτυσμένη, όσον αφορά στην αίσθηση 
της αφής. Το παθολογικό επίχρισμα της 
γλώσσας ευθύνεται για παραισθησία της 
γεύσης κατά τη διάρκεια της μάσησης, 
κατάποσης, ομιλίας και συνοδεύεται από 
έντονη κακοσμία του στόματος. Η κακοσμία 
οφείλεται στην ανάπτυξη βακτηριδίων, τα 
οποία παράγουν δύσοσμα πτητικά αέρια, 
κάτω από την παθολογική επίστρωση.
Το.επίχρισμα.της.γλώσσας.μπορεί.να.προ-

κληθεί.από.αυξημένη.ή.ελαττωμένη.φυσική.
απόξεση.της.γλώσσας.και.από.ξηροστομία.
ποικίλης.αιτιολογίας.ή.δυσχυλία.(ανώμαλη.
σύσταση.του.σιέλου)..Το.παθολογικό.επίχρι-
σμα.στην.κλινική.πράξη.συχνά.είναι.ιδιοπα-
θές.ή.εμφανίζεται.μετά.από.επεμβάσεις.στο.
στόμα.ή.το.φάρυγγα.
Η.αναλυτική.κριτική.των.δημοσιευμένων.

ανακοινώσεων.αποκαλύπτει.ότι.η.χορήγη-
ση.βιταμινών.ή.ξενοβιοτικών,.τα.οποία.εί-
ναι.χημικές.ουσίες.που.βρίσκονται.σε.οργα-
νισμούς,.αλλά.δεν.αναμένεται.να.παραχθούν.
από.αυτούς.ή.να.εμφανιστούν.σ’αυτούς,.ό-
πως.π.χ..τα.αντιβιοτικά,.αφ’ενός.δε.δικαιο-
λογείται.και.αφετέρου.δεν.είναι.αποτελεσμα-
τική..Πρόσφατα.έχει.επιδειχτεί.ότι.η.τριχωτή.
επίστρωση.της.ράχης.της.γλώσσας.μπορεί.
να.περιοριστεί.με.ένα.εύχρηστο.μηχανικό.
ξέστρο.της.γλώσσας..
Λόγω.της.απλότητας.του.χειρισμού.του.

γλωσσικού.ξέστρου,.αυτό.χρησιμοποιείται.

πλέον.για.το.μηχανικό.καθαρισμό.της.ρά-
χης.της.γλώσσας.και.την.απομάκρυνση.του.
χνουδιού.που.επιστρώνεται.σ’.αυτήν..Η.α-
πομάκρυνση.του.επιχρίσματος.από.τη.ράχη.
της.γλώσσας,.καθώς.και.των.τριχών.της.τρι-
χωτής.γλώσσας.βελτιώνει.την.κακοσμία.της.
γλώσσας.και.ενισχύει.την.αίσθηση.της.γεύ-
σης..Οι.προκαταρκτικές.έρευνες.έχουν.δείξει.
ότι.τα.γλωσσικά.ξέστρα.μπορούν.να.εφαρ-
μοστούν.αποτελεσματικά.μετά.από.χειρουρ-
γικές.επεμβάσεις.στη.στοματική.κοιλότητα.
και.το.φάρυγγα..
Έτσι.βρέθηκε.ότι.μετά.από.αμυγδαλεκτο-

μή,.ξύνοντας.τη.ράχη.της.γλώσσας.με.το.ξέ-
στρο,.περιορίζεται.το.τριχωτό.επίχρισμα.και.
ενισχύεται.η.αίσθηση.της.γεύσης1..Έχει.υπο-
λογιστεί.ότι.το.85%.όλων.των.περιπτώσεων.
κακοσμίας.του.στόματος.πηγάζουν.από.το.
στόμα..Από.αυτό.το.ποσοστό,.το.50%.οφεί-
λεται.στο.γλωσσικό.επίχρισμα..Με.μελέτες.
που.έγιναν.στο.παρελθόν,.έχει.αποδειχτεί.ότι.
τα.υδρογονοσουλφίδια.και.οι.μερκαπτάνες.
είναι.οι.κύριες.αιτίες.της.κακοσμίας.του.στό-
ματος..Γι’.αυτό,.ο.καθαρισμός.της.γλώσσας.
αποκτά.σημασία.ως.τρόπος.αντιμετώπισης.
της.κακοσμίας.του.στόματος2.
Ο.Outhouse.TL.et.al.(2006).αντιμετώπι-

σαν.την.κακοσμία.του.στόματος.40.ατόμων.
με.απόξεση.της.ράχης.της.γλώσσας.με.μη-
χανικό.ξέστρο.και.με.απλή.ψήκτριση.των.δο-
ντιών..Στα.άτομα.που.έκαναν.μόνο.απόξε-
ση.της.ράχης.της.γλώσσας.με.το.γλωσσικό.
ξέστρο.παρατηρήθηκε.μικρή.μεν,.στατιστι-
κά.σημαντική.δε,.ελάττωση.της.συγκέντρω-

σης.των.δύσοσμων.πτητικών.ενώσεων.του.
θείου.στον.εκπνεόμενο.αέρα,.ενώ.στα.άτο-
μα.που.έκαναν.μόνο.ψήκτριση.τα.επίπεδα.
των.δύσοσμων.πτητικών.αερίων.δεν.επηρε-
άστηκαν.σημαντικά..
Αυτά.τα.ευρήματα.δείχνουν.ότι.η.μηχα-

νική.απόξεση.της.ράχης.της.γλώσσας.μπο-
ρεί.να.χρησιμοποιηθεί.για.την.αντιμετώπιση.
της.κακοσμίας.του.στόματος.των.ενηλίκων3..
Βεβαίως,.η.κακοσμία.του.στόματος.δεν.ο-
φείλεται.μόνο.στο.παθολογικό.επίχρισμα.της.
γλώσσας.ή.την.τριχωτή.γλώσσα..Η.αντιμε-
τώπιση.της.κακοσμίας.του.στόματος.πλέον,.
εκτός.των.λοιπών.οδοντιατρικών.μέσων.α-
σφαλούς.υγιεινής.του.στόματος,.μπορεί.να.
περιλάβει.και.την.απόξεση.του.επιχρίσμα-
τος.από.τη.ράχη.της.γλώσσας..
Όσον.αφορά.δε.στα.μη.οδοντιατρικά.αί-

τια.της.κακοσμίας.του.στόματος,.αυτά.πρέ-
πει.να.αντιμετωπίζονται.σε.συνεργασία.με.
τον.ωτορινολαρυγγολόγο.ή.γιατρούς.άλλων.
ειδικοτήτων.
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Τo επίχρισμα της γλώσσας, η κακοσμία του στόματος, οι διαταραχές της γεύσης: 
Παλαιότερες και νεότερες θεραπευτικές επιλογές  

μέσω του ξέστρου της γλώσσας

Tongue coating, mouth odour, gustatory sense disorder: 
Earlier and new treatment options by means of tongue scraper

Επιμέλεια: Κεβρεκίδου Αικατερίνη
Οδοντίατρος, Πτολεμαΐδα
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Αρκετές φορές η παρουσία ρινοκολπίτιδας απαιτεί μεθοδικό 
ανοσολογικό έλεγχο του ασθενούς. Αν και οι πλείστοι ασθενείς 
με ρινοκολπίτιδα δεν έχουν ανοσοανεπάρκεια, εντούτοις ένας 

αριθμός ασθενών με χρόνια ρινοκολπίτιδα που δεν ανταποκρίνεται 
στη φαρμακευτική ή τη χειρουργική θεραπεία δυνατόν να έχει μια 
ανοσοανεπάρκεια. Η ρινοκολπίτιδα είναι η πιο συνηθισμένη από τις 
λοιμώδεις επιπλοκές της χυμικής ανοσοανεπάρκειας, ενώ η χυμική α-
νοσοανεπάρκεια δεν είναι ασυνήθιστη σε ασθενείς με δυσίατη χρόνια 
ρινοκολπίτιδα1.
Τα.παιδιά.με.ανοσοανεπάρκειες.είναι.προδιατεθειμένα.στις.καθ’.υπο-

τροπήν.ή.χρόνιες.παραρρινοκολπίτιδες2..Τα.παιδιά.με.χρόνια.ρινοκολπί-
τιδα.που.είναι.ανθεκτική.ή.δυσάγωγη.στη.φαρμακευτική.ή.τη.χειρουρ-
γική.θεραπεία,.μπορεί.να.πάσχουν.από.κάποια.ανοσοανεπάρκεια,.όπως.
η.ανεπάρκεια.των.ΙgG.υποτάξεων.και.ιδιαίτερα.η.ανεπάρκεια.της.ΙgG2.
που.συνοδεύεται.από.επανειλημμένες.λοιμώξεις.του.ανώτερου.αναπνευ-
στικού,.η.ανεπάρκεια.της.ΙgΑ,.η.φυλοσύνδετη.αγαμμασφαιριναιμία.και.
σπανιότερα.η.ανεπάρκεια.της.ΙgM.
Οι.ανοσολογικές.ανωμαλίες.δημιουργούν.πολλά.προβλήματα.στους.

γονείς,.τα.παιδιά.και.τους.θεραπευτές.τους..Η.υποψία.παρουσίας.μιας.
ανοσοανεπάρκειας.απαιτεί.τη.διενέργεια.ποικίλων.εργαστηριακών.εξε-
τάσεων.που.κοστίζουν.και.που.η.αξιοπιστία.τους.ποικίλλει.από.εργαστή-

ριο.σε.εργαστήριο..Η.αντιμετώπιση.των.πασχόντων.με.τη.χορήγηση.α-
νοσοσφαιρινών.ενδοφλεβίως.πρέπει.να.γίνεται.σε.ειδικά.κέντρα,.από.έ-
μπειρους.θεραπευτές,.για.μακρά.χρονικά.διαστήματα.ή.εφ’.όρου.ζωής..
Είναι.απαραίτητο.να.γνωρίζει.ο.ωτορινολαρυγγολόγος.αν.ο.ασθενής.πά-
σχει.από.κάποια.ανοσοανεπάρκεια,.προτού.εφαρμόσει.οποιαδήποτε.χει-
ρουργική.επέμβαση,.διότι.η.ορθή.συντηρητική.αντιμετώπιση.της.κατά-
στασης.μπορεί.να.αποτρέψει.την.εγχείρηση.
Στις.περιπτώσεις.εκείνες.που.είναι.απαραίτητη.μια.χειρουργική.επέμ-

βαση,.η.προεγχειρητική.ανοσοθεραπεία.είναι.επωφελής.και.επιταχύνει.
ένα.θετικό.χειρουργικό.αποτέλεσμα..Παρά.τούτο.όμως,.εξακολουθούν.
να.υπάρχουν.αμφιλεγόμενες.απόψεις.για.τη.θεραπεία.των.ΙgG.ανεπαρ-
κειών..Οι.θεραπείες.υποκατάστασης.με.την.ενδοφλέβια.χορήγηση.ανο-
σοσφαιρινών.είναι.δαπανηρές,.απαιτούν.επανειλημμένες.ενδοφλέβιες.
εγχύσεις.ή.χορήγηση.υποκατάστατων.του.αίματος.και.δεν.υπάρχει.σα-
φές.χρονοδιάγραμμα.της.διακοπής.της.θεραπείας..Στα.παιδιά.και.στους.
ασθενείς.με.κάποια.ανοσοανεπάρκεια.απαιτείται.συχνά.η.προφυλακτι-
κή.χορήγηση.αντιβιοτικών.
Τα.παιδιά,.αλλά.και.οι.ενήλικες.με.επίμονη.και.δυσάγωγη.ρινοκολπί-

τιδα,.της.οποίας.δεν.μπορεί.να.ερμηνευθεί.η.παρουσία.από.τις.ανατο-
μικές.ανωμαλίες.ή.την.ύπαρξη.αλλεργίας,.θα.πρέπει.να.τυγχάνουν.ανο-
σολογικής.αξιολόγησης.

H σχέση της ανοσολογίας με τη ρινοκολπίτιδα

Τhe relationship between immunology and rhinosinusitis

Επιμέλεια: Βάγκος Ιωάννης
Ειδικευόμενος ΩΡΛ, Ιπποκράτειον Νοσοκομείο Αθηνών

Βάγκος 
Ιωάννης

Ryan MW. Diseases 
associated with chronic 
rhinosinusitis: what is 
the significance? Curr 
Opin Otolaryngol Head 
Neck Surg 2008 Jun; 
16(3):231-6.

Pransky, SM, Low, 
WS: Pediatric 
ethmoidectomy. 
Otolaryng Clin of N 
Am 1996; 29:1:131-
142.

Αν και το ΒΟΤΟΧ είναι η μόνη συμβατική ιατρική θεραπεία που 
έχουν στη διάθεσή τους οι ασθενείς με σπασμωδική δυσφω-
νία, εντούτοις μερικοί ασθενείς είναι απρόθυμοι να κάνουν τη 

θεραπεία με BOTOX, εξ’ αιτίας των επιπλοκών του που διαρκούν επί 

μακρόν, το κόστος της θεραπείας και την εξάρτηση από τις επανα-
λαμβανόμενες ενέσεις. 
Γι’.αυτό.το.λόγο.έχει.δοκιμαστεί.και.η.κλασική.ομοιοπαθητική,.η.ο-

ποία.φαίνεται.ότι.βελτιώνει.τα.συμπτώματα.της.σπασμωδικής.δυσφω-
νίας,.περισσότερο.από.τα.βραχείας.διαρκείας.αποτελέσματα.των.ενέ-
σεων.Botox..Αν.και.οι.φυσιολογικοί.μηχανισμοί.της.ομοιοπαθητικής.θε-
ραπευτικής.δεν.ταιριάζουν.πλήρως.με.τα.σύγχρονα.βιοϊατρικά.μοντέλα,.
εντούτοις.η.ομοιοπαθητική.θεραπεία.μπορεί.να.χρησιμοποιηθεί.εναλλα-
κτικά.για.μερικούς.ασθενείς.με.σπασμωδική.δυσφωνία.

Θεραπεία της σπασμωδικής δυσφωνίας με ομοιοπαθητική

Treatment of spasmodic dysphonia with homeopathic medicine

Επιμέλεια: Σαμψάκης Ιωάννης
Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα

Σαμψάκης 
Ιωάννης

Xue SA, de Schepper L, 
Hao GJ. Treatment of 
spasmodic dysphonia 
with homeopathic 
medicine: a clinical case 
report. Homeopathy 
2009 Jan; 98(1):56-9.
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Οι κατευθυντήριες οδηγίες της θερα-
πείας της οξείας ρινοκολπίτιδας συ-
νιστούν τη χρήση των ενδορρινικών 

κορτικοστεροειδών ως μονοθεραπεία ή ως 
συμπληρωματική θεραπεία. Παρά τούτο, οι 
παρενέργειες των χορηγουμένων κορτικοστε-
ροειδών από το στόμα, που προκαλούνται 

κυρίως από τη συστηματική απορρόφηση 
αυτών των φαρμάκων, έχουν δημιουργήσει 
ερωτηματικά που αφορούν στην ασφάλεια 
των ενδορρινικών κορτικοστεροειδών. 
Τα.ερωτηματικά.αυτά.παραμένουν.για.τα.εν-

δορρινικά.κορτικοστεροειδή,.παρά.τις.σημαντι-
κές.ή.αξιοσημείωτες.διαφορές.που.έχουν.αυτά.
σε.σχέση.με.τα.συστηματικά.κορτικοστεροειδή.
ως.προς.τη.συστηματική.απορρόφηση,.τη.βιο-
διαθεσιμότητα,.τους.μηχανισμούς.δράσεως.και.
τη.λιποφιλικότητα.που.μπορεί.να.συμβάλει.στις.
παρενέργειές.τους..Παραδείγματος.χάριν,.η.συ-
στηματική.βιοδιαθεσιμότητα.των.ενδορρινικών.
κορτικοστεροειδών,.ως.ένα.ποσοστό.του.χορη-
γουμένου.φαρμάκο,.είναι.λιγότερο.του.0.1%.
για.τη.φουροϊκή.μομεταζόνη,.λιγότερο.του.1%.
για.την.προπιονική.φλουτικασόνη,.46%.για.την.
ακετονιδική.τριαμσινολόνη.και.44%.για.τη.δι-
προπιονική.μπεκλομεθαζόνη..
Σε.μια.ανασκόπηση.του.προφίλ.ασφαλείας.

των.ενδορρινικών.κορτικοστεροειδών,.όπως.
αναφέρεται.στις.κλινικές.δοκιμές.τους.στην.ο-
ξεία,.τη.χρόνια.ρινοκολπίτιδα.και.την.αλλεργι-
κή.ρινίτιδα,.καταγράφονται.κυρίως.τοπικές.πα-
ρενέργειες,.π.χ..επίσταξη.και.κεφαλαλγία,.που.
γενικά.ταξινομούνται.από.ήπιες.έως.μέτριες,.
με.συχνότητα.εκδήλωσης.ίδια.με.αυτήν.των.
εικονικών.φαρμάκων..Σε.μελέτες.που.έγιναν.
για.την.ασφάλεια.της.φουροϊκής.μομεταζόνης,.
της.προπιονικής.φλουτικασόνης,.της.βουδεσο-
νίδης.και.της.ακετονιδικής.τριαμσινολόνης.δεν.
εντοπίστηκαν.ενδείξεις.συστηματικών.παρενερ-
γειών,.όπως.καθυστέρηση.της.ανάπτυξης.των.
παιδιών.λόγω.καταστολής.του.άξονα.υποθάλα-
μος-υπόφυση-επινεφρίδια,.απώλεια.της.οστικής.
πυκνότητας.ή.εμφάνιση.καταρράκτη..Τα.ανω-
τέρω.υποδεικνύουν.ότι.τα.ενδορρινικά.κορτικο-
στεροειδή.μπορούν.να.χορηγηθούν.σε.ασθε-
νείς.με.οξεία.ρινοκολπίτιδα.χωρίς.το.φόβο.πρό-
κλησης.συστηματικών.παρενεργειών.

Η ασφάλεια των ενδορρινικών κορτικοστεροειδών στην οξεία ρινοκολπίτιδα

Safety of intranasal corticosteroids in acute rhinosinusitis

Επιμέλεια: Γρούτσος Χρήστος
Ωτορινολαρυγγολόγος, Τρίκαλα

Γρούτσος Χρήστος

Demoly P. Safety of 
intranasal corticosteroids 
in acute rhinosinusitis. Am 
J Otolaryngol 2008 Nov-
Dec; 29(6):403-13. Epub 
2008 Jun 16.

Ο PAF είναι ένας φωσφολιπιδικός χημικός μεσολαβητής της αλ-
λεργικής ρινίτιδας και έχει βρεθεί να υπάρχει σε αφθονία στις 
ρινικές εκπλύσεις ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα, μετά από δοκι-

μασία πρόκλησης ρινιτιδικών συμπτωμάτων με εισπνοή αλλεργιογόνου. 
Επιπλέον, οι ανταγωνιστές των υποδοχέων PAF εξασθενούν την αύξηση 
της ρινικής αντίστασης και τη διαπερατότητα των αγγείων του ρινικού 
βλεννογόνου ινδικών χοιριδίων1.
Ο.Ενεργοποιητικός.Παράγοντας.των.Αιμοπεταλίων.συμμετέχει.επίσης.

στην.αναφυλαξία.και.στις.χρόνιες.φλεγμονώδεις.διαταραχές,.όπως.στο.
βρογχικό.άσθμα.και.την.κνίδωση..Ο.PAF.μπορεί.και.δρα.άμεσα.ως.χημει-
οτακτικός.παράγοντας.και.έμμεσα.μέσω.της.απελευθέρωσης.άλλων.παρα-
γόντων.της.φλεγμονής..Εκτός.από.τη.γνωστή.του.δυνατότητα.να.ενεργο-
ποιεί.τα.αιμοπετάλια,.ο.PAF.επηρεάζει.κύτταρα.της.ανοσίας.και.της.φλεγ-
μονής.που.λειτουργούν.στο.άσθμα.και.τα.οποία.μπορεί.να.είναι.σημαντικά.

για.την.παθογένεια.της.νόσου..Επιπλέον,.η.χορήγηση.του.PAF.μπορεί.να.
μιμηθεί.μερικές.από.τις.ανωμαλίες.που.παρατηρούνται.στο.άσθμα,.συμπε-
ριλαμβανομένων.του.βρογχόσπασμου,.της.βρογχικής.υπεραντιδραστικό-
τητας,.της.διαταραχής.της.ανταλλαγής.των.αερίων,.και.που.μπορεί.να.γί-
νονται.με.τη.μεσολάβηση.λευκοτριενίων,.δρώντας.ως.δευτεροπαθείς.χη-
μικοί.μεσολαβητές.μερικών.PAF.αποτελεσμάτων2.
Οι.ειδικοί.ανταγωνιστές.του.PAF.που.εξασθενούν.τη.βιοδραστηριότητα.

των.ανταγωνιστών.των.υποδοχέων.του.PAF.και.της.ανασυνδυασμένης.α-
κετυλυδρολάσης.του.PAF.συνέβαλαν.στην.καλύτερη.κατανόηση.του.ρόλου.
τους.στη.ρινίτιδα.και.το.άσθμα,.χωρίς.όμως.να.εμφανίζουν.κάποια.θερα-
πευτική.δυνατότητα.για.το.άσθμα,.λόγω.ελλείψεως.αποτελεσμάτων3.
Ως.αλλεργική.ρινίτιδα.έχει.οριστεί.η.ετερογενής.διαταραχή.που.είναι.ε-

πακόλουθο.της.μεσολάβησης.IgE.ανοσοσφαιρινών.και.σχετίζεται.με.φλεγ-
μονή.του.ρινικού.βλεννογόνου.ποικίλης.έντασης..Μετά.τη.γεφύρωση.του.

PAF και αλλεργική ρινίτιδα

PAF and heyfever

Επιμέλεια: Κώτσης Γεώργιος
Ωτορινολαρυγγολόγος Αθήνα

Κώτσης 
Γεώργιος

Mullol J, Bousquet J, Bachert C, 
Canonica WG, Gimenez-Arnau A, 
Kowalski ML, Martί-Guada o E, 
Maurer M, Picado C, Scadding G, Van 
Cauwenberge P. Rupatadine in allergic 
rhinitis and chronic urticaria. Allergy 
2008 Apr; 63 Suppl 87:5-28.
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Kακόηθες παραγαγγλίωμα προκληθέν από νέα μετάλαξη  
της βλαστικής σειράς του D-γονιδίου της σουκκινικής 

δεϋδρογενάσης: Αναφορά μίας περιπτώσεως

Malignant paraganglioma caused by a novel germline mutation  
of the succinate dehydrogenase D-gene: a case report.

Επιμέλεια: Παπασπύρου Κώστας
Ειδικευόμενος ΩΡΛ, Mainz, Germany

Παπα σπύρου Κώστας

Papaspyrou K, Rossmann 
H, Fottner C, Weber MM, 
Mann W, Lackner KJ, Helling 
K. Malignant paraganglioma 
caused by a novel germline 
mutation of the succinate 
dehydrogenase D-gene-a 
case report. Department of 

Otorhinolaryngology, Johannes Gutenberg-University 
Medical School, Mainz, Germany. Head Neck, 2008 
Jul; 30(7):964-9.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:.Τα.παραγαγγλιώματα.της.κεφα-
λής.και.του.τραχήλου.είναι.σπάνιοι,.κυρίως.κα-
λοήθεις.όγκοι..Περίπου.10.με.15%.των.παραγαγ-
γλιωμάτων.οφείλονται.σε.μεταλλάξεις.των.γόνων.
B,.C.ή.D.της.ηλεκτρικής.αφυδογονάσης.(SDH)..
Τα.παραγαγγλιώματα.αυτά.είναι.συχνά.πολυε-
στιακά,.ως.μέρος.παραγαγγλιακών.συνδρόμων.
και.ορμονικής.έκκρισης,.ενώ.οι.κακοήθεις.μορ-
φές.συνδυάζονται.ιδιαίτερα.με.μεταλλάξεις.στο.
γονίδιο.SDHB.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Άνδρας.

29.ετών.παρουσιάστηκε.με.υποτροπιάζοντα.πα-
ραγαγγλιώματα..Αναφέρεται.ότι.ο.πατέρας.του.
ασθενούς.έπασχε.από.όγκο.καρωτιδικών.σωμά-
των.άμφω..Ο.απεικονιστικός.έλεγχος.έδειξε.με-
ταστάσεις.τόσο.στους.πνεύμονες.όσο.και.στο.ή-
παρ..Δεν.παρατηρήθηκε.αυξημένη.ορμονική.έκ-
κριση.απ’.τον.όγκο..Ο.επακόλουθος.έλεγχος.των.
γονιδίων.της.SDH.φανέρωσε.μια.νέα.μετάλλα-
ξη.κυστίνης.σε.θεονίνη,.στο.πρώτο.εξόνιο.του.
γονιδίου.SDHD.(R17X),.με.αποτέλεσμα.τη.με-
τατροπή.του.αντίστοιχου.κωδικονίου.σε.κωδι-

κόνιο.λήξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:.Καταγράφεται.μια.καινού-

ρια.μετάλλαξη.στο.γονίδιο.SDHD.που.συνδέε-
ται.με.την.εμφάνιση.κακοήθους.παραγαγγλιώ-
ματος..Αυτή.η.κλινική.περίπτωση.υποβαθμίζει.τη.
σχέση.μεταξύ.του.οικογενειακού.ιστορικού.και.
της.γενετικής.ανάλυσης,.επιτρέποντας.τοιουτο-
τρόπως.την.πρώιμη.ανίχνευση.των.μη.επηρεα-
σμένων.φορέων..Οι.τελευταίοι.πρέπει.να.παρα-
κολουθούνται.κλινικά,.βιοχημικά.και.με.απεικο-
νιστικές.εξετάσεις.

αλλεργιογόνου.με.δύο.μόρια.IgE.επάνω.στην.επιφάνεια.των.μαστοκυττά-
ρων,.πυροδοτούνται.δύο.φάσεις.της.αλλεργικής.αντίδρασης,.η.πρώιμη.και.
η.όψιμη..Και.στις.δύο.αυτές.φάσεις.της.αλλεργικής.αντίδρασης.παράγονται.
χημικοί.μεσολαβητές..Στην.πρωιμη.φάση,.οι.μεσολαβητές.παράγονται.από.
τα.μαστοκύτταρα.και.σ’.άυτούς.περιλαμβάνεται,.εκτός.από.την.ισταμίνη.και.
τους.λοιπούς.χημικούς.μεσολαβητές,.και.ο.παράγοντας.ενεργοποίησης.των.
αιμοπεταλίων.(Platelet.Activating.Factor,.PAF),.ο.οποίος.μαζί.με.τα.λευκοτρι-
ένια.και.την.ιντερλευκίνη.5.δρουν.ως.χημειοτακτικοί.παράγοντες.
Κατά.την.όψιμη.φάση.της.αλλεργικής.αντίδρασης,.στην.οποία.συμμετέ-

χουν.τα.κύτταρα.της.φλεγμονής.ηωσινόφιλα,.βασεόφιλα,.μονοκύτταρα.και.
λεμφοκύτταρα,.τα.ηωσινόφιλα.και.τα.μονοκύτταρα.παράγουν.και.PAF.μετα-

ξύ.των.άλλων.χημικών.μεσολαβητών.της.αλλεργικής.φλεγμονής..Το.γεγονός.
ότι,.χορηγώντας.ένα.αντιισταμινικό.δεύτερης.γενιάς,.σε.πολλές.περιπτώσεις.
δεν.υποχωρούν.τα.συμπτώματα.και.ιδίως.το.μπούκωμα.της.μύτης,.οδήγη-
σε.στην.επινόηση.και.άλλων.αντιαλλεργικών.φαρμάκων,.όπως.τα.αντιλευ-
κοτριενικά.και.η.ρουπαταδίνη.

Βιβλιογραφία
1..Shirasaki.H,.Seki.N,.Kikuchi.M,.Kanaizumi.E,.Watanabe.K,.Konno.N,.Himi.T..Expression.and.localization.
of.platelet-activating.factor.receptor.in.human.nasal.mucosa..Ann.Allergy.Asthma.Immunol..2005.Aug;.
95(2):190-6.

2..Kasperska-Zajac.A,.Brzoza.Z,.Rogala.B..Platelet.activating.factor.as.a.mediator.and.therapeutic.approach.
in.bronchial.asthma..Inflammation..2008.Apr;.31(2):112-20..Epub.2008.Jan.12.
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Η ρινοκολπίτιδα είναι ένα από τα πιο 
συνηθισμένα ιατρικά προβλήματα που 
αφορά, ετησίως, τουλάχιστον σε 31 

εκατομμύρια πολίτες, μόνο στις ΗΠΑ. Με τη 
ρινοκολπίτιδα ασχολούνται ΩΡΛ, παιδίατροι, 
παθολόγοι, γενικοί γιατροί, γιατροί επείγουσας 
ιατρικής κλπ. Η οξεία και χρόνια παραρρινοκολ-
πίτιδα ορίζονται με παθοφυσιολογικά μάλλον, 
παρά με αυστηρώς χρονικά κριτήρια. Βάσει 
των συστάσεων της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής 
και Τραχήλου, και χρησιμοποιώντας ιατρικά 
κριτήρια της που στηρίζονται σε τεκμηριώσεις 
(evidence based medicine), έχουν δοθεί οι 
εξής οδηγίες για τη διάγνωση και θεραπεία 
της ρινοκολπίτιδας.

Οξεία ρινοκολπίτιδα: Η.οξεία.ρινοκολπίτιδα.
ορίζεται.ως.οξεία.βακτηριδιακή,.ιογενής,.χρό-
νια.ή.υποτροπιάζουσα.οξεία.ρινοκολπίτιδα..
Για.την.οξεία.ρινοκολπίτιδα.απαιτούνται.τρία.
συμπτώματα:.πυώδες.ρινικό.απέκκριμα.με.ρι-
νική.απόφραξη.ή/και.προσωπαλγία-αίσθημα.
πίεσης,.διαρκείας.μεταξύ.10.ημερών.και.4.ε-
βδομάδων.
Για.την.ιογενή.ρινοκολπίτιδα.δε.συνιστάται.

ακτινολογικός.έλεγχος.σε.έναν.κατά.τα.άλλα.υ-
γιή.ασθενή..Συνιστάται.συμπτωματική.αγωγή.
που.περιλαμβάνει.και.τον.έλεγχο.του.άλγους..Αν.
χρειαστεί.αντιβιοτικό.χρησιμοποιείται,.ως.φάρ-
μακο.πρώτης.επιλογής,.η.αμοξυκιλλίνη..Αν.υπάρ-
χει.κάποια.υποψία.λοιμώδους.επιπλοκής.συνι-
στάται.ακτινολογικός.έλεγχος..Η.ρινοκολπίτιδα.
είναι.οξεία,.όταν.τα.επεισόδια.της.λοίμωξης.υ-
ποχωρούν.με.φαρμακευτική.θεραπεία,.αφήνο-
ντας.ασήμαντη.βλάβη.στο.βλεννογόνο.

Χρόνια ρινοκολπίτιδα:.Η.χρόνια.ρινοκολπίτι-
δα.είναι.πιθανή.όταν.τα.συμπτώματα.επιμένουν.
πέραν.των.12.εβδομάδων,.ενώ.είναι.απαραίτη-
τη.η.αξονική.τομογραφία..Ο.ενδοσκοπικός.και.ο.
αλλεργικός.έλεγχος.κρίνεται.απαραίτητος,.βάσει.
των.δεδομένων.του.ασθενή.που.αξιολογούνται.
με.τη.λήψη.του.ιστορικού.και.την.κλινική.εξέ-
ταση..Ως.χρόνια.ρινοκολπίτιδα.χαρακτηρίζεται.
η.επίμονη.νόσος.των.παραρρίνιων.κοιλοτήτων.
που.δεν.μπορεί.να.ανακουφιστεί.μόνο.με.φαρ-
μακευτική.θεραπεία..Ακτινογραφικά,.υπάρχουν.
ενδείξεις.υπερπλασίας.του.βλεννογόνου.της.πα-
ραρρίνιας.κοιλότητας.που.πάσχει.
Στους.ενηλίκους,.ως.χρόνια.ρινικολπίτιδα.ο-

ρίζεται.η.επιμονή.των.συμπτωμάτων.και.σημεί-

ων.επί.8.εβδομάδες.ή.η.εκδήλωση.τεσσάρων.

επεισοδίων.καθ’.υποτροπήν.οξείας.παραρρι-

νοκολπίτιδας.κατ’.έτος..Η.κάθε.υποτροπή.έχει.

διάρκεια.τουλάχιστον.10.ημερών.και.έχει.σχέ-

ση.με.επίμονες.αλλαγές.που.είναι.ορατές.στην.

αξονική.τομογραφία.επί.4.εβδομάδες.μετά.τη.

φαρμακευτική.θεραπεία,.χωρίς.την.παρεμβο-

λή.οξείας.λοίμωξης.

Στα.παιδιά,.ως.χρόνια.ρινοκολπίτιδα.ορίζε-

ται.η.επιμονή.των.συμπτωμάτων.και.σημείων.

επί.12.εβδομάδες.ή.η.εκδήλωση.έξι.επεισοδί-

ων.καθ’.υποτροπήν.οξείας.ρινοκολπίτιδας.κατ’.

έτος.που.το.καθένα.διαρκεί.10.ημέρες.και.έχει.

σχέση.με.επίμονες.αλλαγές.στην.αξονική.τομο-

γραφία.που.επιμένουν.επί.4.εβδομάδες.μετά.

τη.φαρμακευτική.θεραπεία,.χωρίς.την.παρέμ-

βαση.οξείας.λοίμωξης.

Καθ’ υποτροπήν οξεία παραρρινοκολπίτι-

δα: Χαρακτηρίζεται.από.επανειλημμένα.οξέα.

επεισόδια,.που.υποχωρούν.με.φαρμακευτική.

θεραπεία.χωρίς.να.αφήσουν.σημαντική.βλάβη.

στο.βλεννογόνο.

Στην.οξεία.και.τη.χρόνια.παραρρινοκολπίτι-

δα,.η.διάνοιξη.της.απόφραξης.του.στομίου.του.

πόρου.του.πάσχοντος.κόλπου.και.ο.επαρκής.α-

ερισμός.των.κόλπων.μπορούν.να.επιτρέψουν.

την.αναγέννηση.του.βλεννογόνου.που.έχει.υ-

ποστεί.σημαντικού.βαθμού.βλάβη.

Τρέχουσες Οδηγίες που αφορούν στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ρινοκολπιτίδων

Review of current guidelines related to the diagnosis and treatment of rhinosinusitis

Επιμέλεια: Ροδίτης Βασίλειος
ΩΡΛ, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου
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Pearlman AN, Conley DB. Review of current 
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of rhinosinusitis. Curr Opin Otolaryngol Head 
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