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Το βορικό οξύ είναι ήπιο οξύ που συχνά χρη-
σιμοποιείται ως αντισηπτικό, εντομοκτόνο, 
επιβραδυντικό της φωτιάς, στα πυρηνικά 

εργοστάσια για τον έλεγχο της διάσπασης του 
ουρανίου και ως πρόδρομη ουσία άλλων χημι-
κών ουσιών. Υφίσταται υπό μορφή άχρωμων 
κρυστάλλων ή λευκής σκόνης που είναι διαλυτή 
στο νερό. Έχει χημικό τύπο H

3
BO

3
, που μερικές 

φορές το γράφουν και ως B(OH)
3
. Το βορικό 

οξύ παράγεται κυρίως από βορικά άλατα με την 
επίδραση του θειικού οξέος και για πρώτη φορά 

παρασκευάστηκε από τον Wilhelm Homberg (1652-1715) από τοβό-
ρακα (βορικό νάτριο).
Οι.εφαρμογές.που.βρίσκει.το.βορικό.οξύ.στην.ιατρική.ποικίλουν..

Περιέχεται.σε.οφθαλμικά.κολλύρια,.σε.κρέμες.και.αλοιφές.κατά.της.ακ-
μής,.ως.τοπικό.αντιμυκητιασικό.γυναικολογικής.και.δερματικής.χρήσεως.
κατά.των.λοιμώξεων.από.Candida,.στον.πόδα.των.αθλητών.υπό.μορφή.
σκόνης.που.μπαίνει.μέσα.στην.κάλτσα.του.αθλητή,.ως.ωτικό.διάλυμα.
κατά.της.εξωτερικής.ωτίτιδας.και.ως.βαζελινούχος.αλοιφή.χρησιμοποιεί-
ται.εδώ.και.πολλά.χρόνια.μετεγχειρητικά.μέσα.στις.ρινικές.κοιλότητες.α-
σθενών.με.ξηρές.μετεγχειρητικές.κρούστες..Επίσης.χρησιμοποιείται.ως.
χημικό.συντηρητικό.δειγμάτων.ούρων..Το.βορικό.οξύ.θεωρείται.μέχρι.
σήμερα.ως.το.μόνο.οξύ.που.είναι.μάλλον.επωφελές.για.τα.μάτια.και.τις.
ρινικές.κοιλότητες..
Η.μέση.θανατηφόρα.δόση.του.βορικού.οξέος.(LD

50
).είναι.2,660mg/

kg.βάρους.σώματος.και.θεωρείται.ως.δηλητήριο,.αν.ληφθεί.εσωτερι-
κά.ή.εισπνευστεί..Η.LD

50
.του.βορικού.οξέος,.όταν.χορηγείται.σε.επίμυ-

ες.είναι.5.14g/kg,.ενώ.η.θανατηφόρα.δόση.για.τους.ανθρώπους.είναι.
5.έως.20g/kg1.
Η.μακρόχρονη.έκθεση.στο.βορικό.οξύ.δε.φαίνεται.να.είναι.καρκινογό-

νος..Οι.μελέτες.σε.σκύλους.έδειξαν.ότι.όταν.τα.ζώα.εκτεθούν.σε.32mg/kg.
κάθε.μέρα.επί.90.ημέρες.επέρχεται.ατροφία.των.όρχεων.των.ζώων2.
Όλες.οι.μελέτες.του.παρελθόντος.που.αφορούσαν.την.τοξικότητα.του.

βορικού.οξέος.στο.αναπαραγωγικό.σύστημα,.αφορούσαν.αρσενικά.τρω-
κτικά..Στη.συνέχεια.άρχισαν.έρευνες.για.την.πιθανή.δράση.του.βορικού.
οξέος.στη.γονιμότητα.των.θηλυκών.ζώων.και.των.νεογνών..

Το.1994.ο.Chapin.RE.και.Ku.WW.Previous.εξέθεσαν.ποντίκια.σε.1000,.
4500,.και.9000.ppm.μέσω.της.διατροφής.τους.και.διαπίστωσαν.ότι.το.
βορικό.οξύ.ασκεί.σε.πολλά.σημεία.τη.δράση.του,.ενώ.η.γονιμότητα.των.
αρένων.πειραματοζώων.ήταν.η.πιο.ευαίσθητη..Δε.μπόρεσαν.να.ξεχω-
ρίσουν.τα.πιθανά.αποτελέσματα.στη.γονιμότητα.των.θηλέων.ζώων.από.
τη.δυνητική.επίδραση.του.οξέος.στην.ανάπτυξη.και.γι’.αυτό.χρειάζο-
νται.παραπέρα.έρευνες..
Παρατηρήθηκαν.περιορισμοί.της.κινητικότητας.των.σπερματοζωα-

ρίων.σε.όλα.τα.επίπεδα.έκθεσης.των.πειραματοζώων,.ενώ.διαπιστώθη-
κε.η.ατροφία.των.όρχεων.στα.πειραματόζωα.που.πήραν.μεγάλη.ή.μέ-
ση.δόση..Τα.ευρήματα.αυτά.ερευνήθηκαν.περαιτέρω.χορηγώντας.στα.
ζώα.9000.ppm.βορικού.οξέος.στη.δίαιτά.τους.και.βρήκαν.ότι.η.πρώτη.
βλάβη.που.δημιουργείται.στους.όρχεις.ήταν.η.αναστολή.της.ωρίμαν-
σης.των.σπερματίδων..Συνεχίζοντας.αυτή.τη.δόση.ακολούθησε.αποδι-
οργάνωση.της.φυσιολογικής.διάταξης.των.στιβάδων.του.σπερματοφό-
ρου.επιθηλίου,.απόρριψη.των.βλαστικών.κυττάρων.και.τελικά.ατροφία..
Επακόλουθες.μελέτες.με.επιπρόσθετες.δόσεις.(2000,.3000,.4500,.6000,.
και.9000.ppm).βρήκαν.ότι.ήταν.δυνατόν.να.παρατηρηθεί.σπερματο-
ποίηση.που.είχε.ανακοπεί.και.δεν.εξελίχτηκε.σε.ατροφία.με.τη.δόση.του.
βορικού.οξέος.4500.ppm.και.κάτω.μέσα.σε.ένα.διάστημα.9.εβδομάδων.
έκθεσης.των.πειραματοζώων.
Το.2008.ο.Wang.Y.et.al.βρήκαν.ότι.το.βορικό.οξύ.ασκεί.in.vivo.οι-

στρογονικό.αποτέλεσμα4.
Για.όλους.αυτούς.τους.λόγους.η.ιατρική.κοινότητα.λαμβάνοντας.υπό-

ψη.της.τα.τοξικά.αποτελέσματα.του.βορικού.οξέος.διέκοψε.εδώ.και.αρ-
κετά.χρόνια.τη.χρήση.του.βορικού.οξέος..Τεκμηριωμένες.δηλητηριάσεις.
από.βορικό.οξύ.αναφέρονται.σπάνια.στη.βιβλιογραφία..Υπενθυμίζεται.
ότι.το.βορικό.οξύ.χρησιμοποιείται.εκτεταμένα.ως.εντομοκτόνο.στις.κα-
τοικίες.(κατσαριδοκτόνο,.μυρμηκοκτόνο),.απολυμαντικό.χώρων,.απορ-
ρυπαντικό.και.συντηρητικό.ξύλου..Στη.βιβλιογραφία.αναφέρονται.θά-
νατοι.βρεφων.που.έχουν.σχέση.με.το.βορικό.οξύ..
Γι’.αυτό.πρέπει.το.βορικό.οξύ.να.είναι.ορθά.φυλαγμένο.και.να.βρί-

σκεται.μακριά.από.τα.παιδιά..Επειδή.η.πλειοψηφία.των.αποδεδειγμένων.
θανάτων.από.έκθεση.στο.βορικό.οξύ.έχουν.προκληθεί.σε.νήπια.συνι-
στάται.η.επαγρύπνηση.της.προσοχής,.όσων.αναθρέφουν.παιδιά,.διότι.
ένα.παιδί.που.μεγαλώνει.στο.σπίτι.του.μπορεί.να.εκδηλώσει.προβλήμα-
τα.από.έκθεση.στο.βορικό.οξύ.που.μπορεί.να.υπάρχει.σε.διάφορα.μέ-
ρη.του.σπιτιού5.
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The toxicity of boric acid
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:.Εξαιτίας.των.αντιφλεγμονωδών.
επιδράσεών.τους.και.της.δυνατότητάς.τους.
να.καταστέλουν.το.ανοσοποιητικό.σύστημα,.
τα.γλυκοκορτικοειδή.έχουν.ευρέως.χρησιμο-
ποιηθεί.στις.ωτορινολαρυγγολογικές.διατα-
ραχές,.στις.περιεγχειρητικές.συνθήκες,.καθώς.
και.στις.παθήσεις.του.έσω.ώτος.με.ανοσολο-
γικό.υπόστρωμα.
Ο.José.Ramόn.Garcίa-Berrocal.et.al,.το.2008,.

μελέτησαν.την.εμφάνιση.παρενεργειών.με-
τά.τη.χορήγηση.γλυκοκορτικοειδών.σε.ασθε-
νείς.προσβεβλημένους.από.διάφορες.διατα-
ραχές.έσω.ώτος.

Λέξεις κλειδιά: γλυκοκορτικοστεροειδή,.δι-
αταραχές.έσω.ώτος,.αιφνίδια.απώλεια.ακοής,.
ανοσολογική.νόσος.του.έσω.ωτός.(Immune-
mediated.inner.ear.disease).

ΜΕΘΟΔΟΙ:.163.ασθενείς.που.προσβλήθη-
καν.από.αιφνίδια.νευροαισθητήρια.απώλεια.
ακοής,.39.με.προοδευτική.νευροαισθητήρια.
απώλεια.ακοής.και.16.με.διακυμαινόμενη.νευ-
ροαισθητήρια.απώλεια.ακοής.υποβλήθηκαν.σε.

θεραπεία.γλυκοκορτικοειδών.με.μεθυλπρεδ-
νιζολόνη-6,.με.αρχική.δόση.1mg/kg.σωματι-
κού.βάρους.ημερησίως.
Αυτή.η.θεραπεία.μειώθηκε.σταδιακά.τις.ε-

πόμενες.21-28.ημέρες..Σε.20.ασθενείς.με.βα-
ριά.απώλεια.ακοής.(>70dB),.χορηγήθηκαν.3.
ενδοφλέβιες.δόσεις.υδρογονοσουκινικής.με-
θυλπρεδνιζολόνης-21.(500mg.ημερησίως).
και.συνεχίστηκε.η.από.του.στόματος.χορή-
γηση.του.θεραπευτικού.σχήματος.της.μεθυλ-
πρεδνιζολόνης-6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:.Παρατηρήθηκαν.ήπιες.
παρενέργειες.σε.16.ασθενείς.(7.01%)..Μόνο.
2.ασθενείς.(0.9%).με.ξαφνική.νευροαισθητή-
ρια.βαρηκοΐα.σημείωσαν.σοβαρές.επιπλοκές:.
πεπτικό.έλκος.και.ανάγγειακή.νέκρωση.των.
μηριαίων.κεφαλών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το.χαμηλό.ποσοστό.των.
σοβαρών.παρενεργειών.που.παρατηρήθηκαν.
στην.παρούσα.μελέτη.επικυρώνει.τη.χρήση.
κορτικοστεροειδών.για.την.αντιμετώπιση.των.
διαταραχών.του.έσω.ώτος,.αν.και.δεν.πρέπει.
να.υποτιμούμε.αυτές.τις.σπάνιες.επιπτώσεις.

Παρενέργειες της θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή για διαταραχές έσω ώτος

Side effects of glucocorticod therapy for Inner Ear disorders

José Ramόn Garcίa-Berrocal, 
Rafael Ramίrez-Camacho, 
David Lobo, Almudena 
Trinidad, José Marίa Verdaguer. 
ORL J Otorhinolaryngol Relat 
Spec.

Γεώργιος 
Κουκούτσης

Αχριάνης Κ. 
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Υπάρχουν  σήμερα σημαντικά τεκμήρια 
με τα οποία αποδεικνύεται ότι το βορικό 
οξύ δρα τοξικά στην αναπαραγωγή και 

την ανάπτυξη. Αυτή η γνώση της τοξικότητας 
ήταν αβέβαιο ότι οφειλόταν σε κάποια δρά-
ση του βορικού οξέος, που μοιάζει με αυτή 
των οιστρογόνων. Γιαυτό το λόγο ο Wang 
Y et al (2008) ερεύνησαν τις οιστρογονικές 
ιδιότητες του βορικού οξέος κάνοντας τις 
εξής δοκιμασίες: 
1...Δοκιμασία.πολλαπλασιασμού.καρκινικών.κυτ-
τάρων.ανθρωπίνου.μαστού.(MCF-7.human.

breast.cancer.cells).με.την.οποία.ανιχνεύο-
νται.τα.ξενοβιοτικά.οιστρογόνα..Η.δοκιμα-
σία.αυτή.βασίζεται.στην.ικανότητα.των.καρ-
κινικών.κυττάρων.του.ανθρώπινου.μαστού.
(MCF-7).να.πολλαπλασιάζονται.υπό.την.ε-
πίδραση.οιστρογόνων.

2...Μητροτροφικές.δοκιμασίες.(δοκιμασίες.in.
vivo.ανίχνευση.της.οιστρογονικότητας).

3...Δοκιμασία.μέτρησης.επιπέδων.οιστραδιό-
λης.(E2).

4...Δοκιμασία.πολλαπλασιασμού.κυττάρων.βλεν-
νογόνων.

5..Δοκιμασία.οιστρογονικών.υποδοχέων.
Τα.αποτελέσματα.αυτής.της.έρευνας.έδει-

ξαν.ότι.το.βορικό.οξύ.θα.μπορούσε.να.αυξή-
σει.το.βάρος.της.μήτρας.των.ωοθηκεκτομη-
θέντων.επιμύων.και.το.ύψος.των.επιθηλιακών.
κυττάρων.των.βλεννογόνων,θα.μπορούσε.να.
ενισχύσει.την.έκφραση.του.πυρηνικού.αντιγό-
νου.του.πολλαπλασιαζόμενου.κυττάρου.και.να.

περιορίσει.την.πυκνότητα.των.οιστρογονικών.
υποδοχέων..Παρά.τούτο.το.βορικό.οξύ.δε.θα.
μπορούσε.να.επηρεάσει.τα.επίπεδα.της.οι-
στραδιόλης.στον.ορό.και.δε.θα.μπορούσε.να.
να.διεγείρει.τον.πολλαπλασιασμό.των.καρκινι-
κών.κυττάρων.του.ανθρώπινου.μαστού.(MCF-
7)..Συμπερασματικά.οι.συγγραφείς.επέδειξαν.
ότι.το.βορικό.οξύ.ασκεί.μια.οιστρογονική.δρά-
ση.in.vivo.
Σημείωση: Το βορικό οξύ χρησιμοποιείται ακόμη 

και σήμερα ως βαζελινουχος ή παραφινούχος αλοι-
φή μετά από επεμβάσεις ρινοπλαστικής, υπερηχο-
πηξίες ρινικών κογχών, στην ξηρά ρινίτιδα κ.λπ., τα 
οποία ως γνωστόν έχουν ενοχοποιηθεί για την πρό-
κληση παραφινωμάτων στα μαλακά μόρια των ρινι-
κών κοιλοτήτων ή στους πνεύμονες. Η παρατιθέμε-
νη γνώση της οιστρογονικής δράσης του βορικού 
οξέος, ίσως θα πρέπει να αποτρέψει τη χρησιμοποί-
ηση βαζελινούχων ή παραφινελαιούχων σκευασμά-
των που περιέχουν και βορικό οξύ.

Πειραματική μελέτη της οιστρογονικής δράσης του βορικού οξέος 

Experimental study on the estrogen-like effect of boric acid

Κιουρτζής 
Γαβριήλ

Wang Y, Zhao Y, Chen X. 
Βiol Trace Elem Res 2008 
Feb; 121(2):160-70.

Επιμέλεια: Κιουρτζής Γαβριήλ, 
Αναπλ. Διευ θυντής ΩΡΛ Κλινική Νοσοκο μείου «Τζάνειο» Πειραιώς
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Η σημαντική συχνότητα της ατοπίας που 
έχει σχέση με τη μέση εκκριτική ωτίτιδα 
έχει δηλώσει το ρόλο της αλλεργίας στην 

παθογένεση της μέσης εκκριτικής ωτίτιδας. Η 
ανάλυση των χημικών μεσολαβητών της φλεγ-
μονής δείχνει ότι ο βλεννογόνος του μέσου ωτός 
μπορεί να ανταποκριθεί από την παρουσία ενός 
αντιγόνου με τον ίδιο τρόπο που ανταποκρίνεται 
και ο βλεννογόνος της κατώτερης αεροφόρας 
οδού. 
Ένας.πρόσφατος.χαρακτηρισμός.του.βλεννο-

γόνου.και.του.ωτικού.εξιδρώματος.ατοπικών.α-
σθενών.με.εκκριτική.ωτίτιδα.αποκάλυψε.ένα.κυτ-
ταρολογικό.προφίλ.και.παραγωγή.κυτταροκινών.

Τh2,.που.συμβαδίζουν.με.μια.αλλεργική.απόκριση.
ή.αντίδραση..Αυτό.βεβαίως.υποστηρίζει.το.ρόλο.
της.αλλεργίας.στην.εκκριτική.μέση.ωτίτιδα..
Εκτός.απ’.αυτό,.οι.μελέτες.σε.ζώα.δείχνουν.ότι.

αναχαιτίζοντας.τις.χαρακτηριστικές.κυτταροκίνες.
της.αλλεργίας.μπορεί.να.προληφθεί.η.παραγωγή.
του.εκκρίματος.μέσα.στο.μέσον.ους..
Καθώς.συνεχίζεται.η.εμβάθυνση.στις.γνώσεις.

που.αφορούν.την.κατανόηση.της.αλλεργίας.και.
του.ρόλου.της.στη.δημιουργία.της.φλεγμονής.
της.εκκριτικής.μέσης.ωτίτιδας,.αυτό.θα.οδηγή-
σει.στη.χρησιμοποίηση.συγκεκριμένης.θεραπεί-
ας.της.εκκριτικής.μέσης.ωτίτιδας.σε.ατοπικούς.
πληθυσμούς.

Γκανέλης 
Παναγιώτης

Nτόστης  
Βασίλειος

Luong A, Roland 
PS. Otolaryngol Clin 
North Am 2008 Apr; 
41(2):311-23.

Η σχέση μεταξύ της αλλεργικής ρινίτιδας και  
της χρόνιας μέσης εκκριτικής ωτίτιδας σε ατοπικούς ασθενείς

The link between allergic rhinitis and chronic otitis media  
with effusion in atopic patients

Επιμέλεια: Γκανέλης Παναγιώτης1, Nτόστης Βασίλειος2

1Ωτορινο λαρυγ γολόγος, Επιμελητής Β΄, «Τζάνειο» Νοσοκομείο, Πειραιώς,
2Ειδικευόμενος ΩΡΛ, ΩΡΛ Κλινική, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς

Ταυτόχρονη χημειοθεραπεία με σισπλατίνη και φλουοροουρακίλη  
για τοπικά προχωρημένο υποφαρυγγικό καρκίνωμα

Concurrent chemoradiotherapy with cisplatin and fluorouracil 
for locally advanced hypopharyngeal carcinoma

ΣΚΟΠΟΣ: Ο.Yoon.MS.et.al,.(2008).κατέγραψαν.τα.αποτελέσμα-
τα.της.θεραπείας.του.τοπικά.προχωρημένου.υποφαρυγγικού.καρ-
κίνου,.συγκρίνοντας.τη.σισπλατίνη.και.την.φλουοροουρακίλη.με.τη.
σιπροφλοξασίνη.με.τη.χημειοθεραπεία.και.ακτινοθεραπεία.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ:.66.αλλεπάλληλοι.ασθενείς.που.έλα-
βαν.αγωγή.με.θεραπευτικό.χαρακτήρα.αναλύθηκαν.αντίστοιχα..Σε.
38.ασθενείς.χορηγήθηκε.αγωγή.με.εισαγωγική.χημειοθεραπεία.α-
κολουθούμενη.από.οριστική.ακτινοθεραπεία,.και.28.ασθενείς.με.ει-
σαγωγική.χημειοθεραπεία.ακολουθούμενη.από.ταυτόχρονη.χημει-
οακτινοθεραπεία..Όλοι.οι.ασθενείς.είχαν.περισσότερους.από.τρεις.

κύκλους.συνεχούς.έγχυσης.με.σισπλατίνη.και.φλουοροουρακίλη-5.
κάθε.3.εβδομάδες..Η.μέση.δόση.ακτινοβολίας.ήταν.70.Gy.στην.ο-
μάδα.χημειοθεραπείας.και.ακτινοθεραπείας.και.68.4.Gy.στην.ομά-
δα.σισπλατίνης.και.φλουοροουρακίλης.ακολουθούμενης.από.ακτι-
νοθεραπεία,.αντίστοιχα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:.Οι.συνολικές.τιμές.της.πανταετούς.επιβίωσης.
ήταν.24%.για.την.πρώτη.ομάδα.και.42%.για.τη.δεύτερη..Οι.τιμές.
τριετούς.επιβίωσης.χωρίς.φαρυγγολαρυγγεκτομή.ήταν.32%.για.την.
πρώτη.ομάδα.και.63%.για.τη.δεύτερη.ομάδα..Η.τιμή.του.τριετούς.
επιτόπιου.ελέγχου.για.τη.δεύτερη.ομάδα.ήταν.σημαντικά.καλύτε-
ρη.από.εκείνη.της.πρώτης..Οξεία.αιματολογική.τοξικότητα.σημει-
ώθηκε.στο.39%.των.ασθενών.της.πρώτης.ομάδας.και.75%.αυτών.
της.δεύτερης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:.Η.ταυτόχρονη.χορήγηση.σισπλατίνης.και.φλου-
ορουρακίλης.κατά.τη.διάρκεια.ακτινοθεραπείας.μετά.την.εισαγωγι-
κή.χημειοθεραπεία.είχε.καλύτερα.αποτελέσματα.από.την.εισαγωγι-
κή.χημειοθεραπεία.ακολουθούμενη.μόνο.από.ακτινοθεραπεία.για.
συνολική.επιβίωση,.λαρυγγική.συντήρηση,.και.επιτόπιο.έλεγχο.σε.
ασθενείς.με.τοπικά.προχωρημένο.υποφαρυγγικό.καρκίνο.

Κούρτης
Γεώργιος

Yoon MS, Chung WK, 
Ahn SJ, Nam TK, Nah 
BS, Song JY, Lim SC,  
Lee JK. Acta Otolaryngol 
2008 May; 128(5): 
590-6

Επιμέλεια: Κούρτης Γεώργιος1, Κουκούτσης Γεώργιος2

1Ειδικευό μενος ΩΡΛ, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς, 2ΩΡΛ, Επιμελητής Β΄, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς
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Ολοκληρωμένη διαχείριση ανεπιτυχούς απόφραξης του μετωπιαίου κόλπου

Comprehensive management of failed frontal sinus obliteration.

Η αγωγή ασθενών με ανεπιτυχή απόφρα-
ξη του μετωπιαίου κόλπου παραμένει 
σημαντική πρόκληση στην ενδοσκοπική 

εποχή. Οι εξελίξεις στις ενδοσκοπικές τεχνικές 
έχουν διευκολύνει την εφαρμογή ελάχιστα 
επεμβατικών προσεγγίσεων για κλινικά σενά-
ρια που προηγουμένως απαιτούσαν ανοικτές 
διαδικασίες.
Ο.Kanowitz.SJ.et.al,.(2008).πραγματοποίησαν.

μια.αναδρομική.ανασκόπηση.των.φακέλων.α-
σθενών.που.παρουσιάζουν.ανεπιτυχή.απόφραξη.
του.μετωπιαίου.κόλπου.από.την.1η.Ιανουαρίου,.
2001.μέχρι.την.30η.Ιουνίου,.2007.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 17.ασθενείς.(μέση.ηλικία:.
52.8.έτη,.10.άνδρες.και.7.γυναίκες).εμφανίστη-

καν.κατά.μέσον.όρο.9.7.χρόνια.από.την.αρχι-
κή.εκδήλωση.της.ασθένειας..Τα.πιο.συνήθη.συ-
μπτώματα.περιελάμβαναν.πονοκέφαλο.(41.2%).
και.μετωπικό.οίδημα.(23.5%)..7.ασθενείς.είχαν.
προηγούμενες.κρανιοτομίες.και.10.ασθενείς.προ-
ηγούμενη.ενδοσκοπική.επέμβαση.κάποιου.πα-
ραρρίνιου.κόλπου..Όλοι.οι.ασθενείς.υποβλή-
θηκαν.σε.χειρουργική.διερεύνηση..Απαιτήθηκε.
να.πραγματοποιηθούν.διορθωτικές.επεμβάσεις.
σε.5.ασθενείς..
Οι.οριστικές.διαδικασίες.περιελάμβαναν.ενδο-

σκοπική.μετωπιαία.κολποτομή.(EFS:.10.ασθενείς),.
ενδοσκοπική.μετωπιαία.οστική.απόξεση.(drill-out).
(3.ασθενείς),.επανορθωτική.οστεοπλαστική.με.
μετωπιαία.κολποτομή.με.ανάστροφη.απόφραξη.

(2.ασθενείς),.και.επαναληπτική.λειτουργική.κολ-
ποτομή.(2.ασθενείς)..Ένας.ασθενής.χρειάστη-
κε.επανορθωτική.ενδοσκοπική.λειτουργική.κολ-
ποτομή.δύο.φορές..Τα.αρχικά.ενδοχειρουργικά.
ευρήματα.περιελάμβαναν.βλεννοκήλη.(13.περι-
πτώσεις),.κηρός.οστού.(3.περιπτώσεις),.ινώδη.ι-
στό.(2.περιπτώσεις),.και.πολυποειδή.βλεννογό-
νο.(1.περίπτωση)..Όλοι.οι.ασθενείς.σημείωσαν.
λύση.ή.βελτίωση.των.πρωτευόντων.συμπτωμά-
των.τους..Σε.όλους.τους.ασθενείς.με.λειτουργι-
κή.μετωπιαία.κολποτομή.επιτεύχθηκε.λειτουρ-
γική.παραμονή.ανοικτού.του.στομίου.του.με-
τωπιαίου.κόλπου,.όπως.τούτο.τεκμηριώθηκε.με.
ενδοσκοπικά.ή.με.αξονική.τομογραφία,.με.μέ-
σο.χρόνο.μετεγχειρητικής.παρακολούθησης.9.5.
μηνών.(μέσος.όρος.1.5-30.8.μήνες).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η.εγχειρητική.διερεύνηση.πρέ-
πει.να.λαμβάνεται.υπόψη.σε.όλους.τους.ασθενείς.
με.επίμονα.ή.επανεμφανιζόμενα.συμπτώματα.
και/ή.σημάδια.ανεπιτυχούς.εξάλειψης.μετωπιαί-
ου.ιγμόρειου.ΕΜΙ..Στις.περισσότερες.περιπτώ-
σεις,.η.επαναληπτική.ΕΜΙ.μπορεί.να.αποφευχθεί,.
και.μια.ελάχιστα.επεμβατική.ενδοσκοπική.στρα-
τηγική.να.χρησιμοποιηθεί.επιτυχώς.

Επιμέλεια: Μπάλας Κωνσταντίνος1, Γκανέλης Παναγιώτης2

1Ειδικευόμενος ΩΡΛ, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς, 2Ωτορινολαρυγ γολόγος, Επιμελητής Β΄, 
«Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς

Kanowitz Seth J. Batra Pete 
S. Citardi Martin J. American 
Journal of Rhinology, Volume 
22, Number 3,5/6 2008, pp. 
263-270(8)Μπάλας Κωνσταντίνος

Νέες δυνατότητες στη θεραπεία του τοπικά  
προχωρημένου καρκίνου της κεφαλής και του λαιμού:  

Ο ρόλος της εισαγωγικής χημειοθεραπείας

New options in the treatment of locally advanced head  
and neck cancer: Role for induction chemotherapy

Μπάθα 
Χριστίνα

Cruz JJ, Ocan~a 
A, Navarro 
M, Barco ED, 
Fonseca E. 
Cancer 
Treat Rev. 
2008 May; 
34(3):268-74.

Επιμέλεια: Μπάθα Χριστίνα1, Γκανέλης Παναγιώτης2

1Ειδικευο μένη, ΩΡΛ, «Τζάνειο», Νοσοκομείο Πειραιώς, 2Επιμελητής Β΄, «Τζάνειο», 
Νοσοκομείο Πειραιώς

Η προχωρημένη τοπική ασθένεια είναι η πλέον διαδεδομένη 
κλινική περίπτωση καρκίνου κεφαλής και τραχήλου. Η συ-
νήθης θεραπεία για τους περισσότερους κλινικούς ιατρούς 

είναι μια διεπιστημονική αγωγή με συνακόλουθη χημειοθεραπεία 
και ακτινοθεραπεία. 
Ωστόσο,.αναδρομικές.έρευνες.έχουν.δείξει.ότι.σε.ασθενείς.που.έ-

λαβαν.τέτοια.αγωγή.υπήρξε.μια.σχετική.αύξηση.στη.συστηματική.
υποτροπή.λόγω.έλλειψης.συστηματικού.ελέγχου..Για.αυτό.το.λόγο,.
έχει.υπάρξει.ανανεωμένο.ενδιαφέρον.για.την.ενσωμάτωση.της.ει-

σαγωγικής.χημειοθεραπείας.στην.αντιμετώπιση.του.τοπικά.προχω-
ρημένου.καρκίνου.κεφαλής.και.τραχήλου..
Επίσης,.νέοι.συνδυασμοί.θεραπειών.με.ταξάνες.έχουν.αποδειχθεί.

πιο.ενεργοί.από.την.κλασσική.εισαγωγική.θεραπεία.σισπλατίνης.και.
φλουοροουρακίλης-5..
Για.αυτούς.τους.λόγους,.οι.τρέχουσες.δοκιμές.συγκρίνουν.την.ει-

σαγωγική.χημειοθεραπεία.που.ακολουθείται.από.χημειοακτινοθερα-
πεία.με.τη.χημειοακτινοθεραπεία.μόνη.
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Οι λόγοι που ευθύνονται για την καθυστέ-
ρηση διάγνωσης εξαιτίας του ασθενούς 
και οι επιπτώσεις αυτής στην έκταση της 

ασθένειας και την πρόγνωση του ρινοφαρυγ-
γικού καρκινώματος παραμένουν αβέβαιοι. Ο 
Liming S et al. (2008) μελέτησαν την εξ αιτίας 
του ασθενούς καθυστέρηση στη διάγνωση του 
ρινοφαρυγγικού καρκινώματος και τις συνέπειές 
της στην πρόγνωση της νόσου. Προς τούτο 
ερεύνησαν τα στοιχεία από 216 ασθενείς με 
καρκίνο του ρινοφάρυγγα, από το 2002 μέ-
χρι το 2006 και τα ανέλυσαν αναδρομικά, σε 
σχέση με την ηλικία, το φύλο, τη συνήθεια 
του καπνίσματος, μορφωτικό επίπεδο, περιοχή 
κατοικίας, και τα συμπτώματα. Ως καθυστέρη-
ση διάγνωσης καταγράφηκε ο χρόνος μεταξύ 
αρχικών συμπτωμάτων και πρώτης επίσκεψης 
στον ιατρό. Η έκταση της ασθένειας προσδιο-
ρίστηκε με σταδιοποίηση κατά TNM, σύμφωνα 

με την ταξινόμηση της Διεθνούς Ένωσης κατά 
του Καρκίνου το 1997.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η.καθυστέρηση.στις.περι-
πτώσεις.που.αναλύθηκαν.κυμαινόταν.από.μισό.
μέχρι.24.μήνες,.με.μέσο.όρο.καθυστέρησης.στη.
διάγνωση.5.6.μήνες..Οι.υπερήλικες,.καθώς.και.οι.
πληθυσμοί.με.χαμηλό.μορφωτικό.επίπεδο.είχαν.
την.τάση.να.παρουσιάσουν.μεγαλύτερη.καθυστέ-
ρηση..Υπήρξε.σημαντική.συσχέτιση.μεταξύ.καθυ-
στέρησης.και.βαθμού.επεμβατικότητας,.κλινικής.
φάσης.του.καρκίνου.του.ρινοφάρυγγα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι.υπερήλικες.και.οι.πληθυ-
σμοί.με.χαμηλό.μορφωτικό.επίπεδο.τείνουν.να.
παρουσιάσουν.μεγαλύτερη.καθυστέρηση.στη.δι-
άγνωση.του.καρκίνου.του.ρινοφάρυγγα..Η.καθυ-
στέρηση.στη.διάγνωση.συσχετίζεται.με.το.βαθ-
μό.διήθησης.και.το.στάδιο.του.καρκίνου.του.ρι-
νοφάρυγγα.

Οι συνέπειες από την καθυστέρηση της διάγνωσης, εξ αιτίας του ασθενούς,  
στην εξάπλωση και την πρόγνωση του ρινοφαρυγγικού καρκινώματος

Effect of patient-related delay in diagnosis on the extent of disease and prognosis 
in nasopharyngeal carcinoma

Μούκος 
Αντώνιοs

Liming S, Yongjie 
S, Li S, Qichun W. 
American Journal of 
Rhinology, Volume 
22, Number 3, 5/6 
2008; pp. 317-
320(4).

Η βέλτιστη διαχείριση σαρκωμάτων μαλακών 
ιστών σε ενήλικους δεν έχει σαφώς προσδιορι-
στεί. Προκειμένου να αξιολογήσει κανείς τους 

προγνωστικούς παράγοντες και την επιβίωση, ο Penel 
N et al, (2008) έκαναν ανασκόπηση 45 προσφάτων 
αλλεπάλληλων περιπτώσεων. Στοιχεία συγκεντρώθηκαν 
από μια αναδρομική βάση δεδομένων (1993-2005) 
και τα ανέλυσαν στατιστικά.
Αποκλείστηκε.το.ενδεχόμενο.ραβδομυοσαρκωμά-

των..Η.μέση.ηλικία.ήταν.50.1.έτη.ενώ.υπήρχαν.24.άν-
δρες.και.21.γυναίκες..Οι.βασικοί.ιστολογικοί.τύποι.ή-
ταν.αδιαφοροποίητο.σάρκωμα.(14).και.αγγειοσάρκω-
μα.(10)..21.όγκοι.ήταν.βαθμού.3.(46%)..Οι.πιο.συχνές.
βασικές.περιοχές.ήταν.οι.μύες.του.λαιμού.(15,.33%),.
και.το.τριχωτό.της.κεφαλής.(11,.24%)..Στην.έκθεση,.
παρατηρήθηκαν.5.περιπτώσεις.(20%).με.εμπλοκή.ό-
ζων.λέμφων.και.άλλες.11.περιπτώσεις.(24%).με.απώ-

τερη.μετάσταση..Η.αγωγή.είχε.θεραπευτικό.σκοπό.σε.
33.περιπτώσεις.(73%)..Αυτό.συνεπαγόταν.επέμβαση,.
με.επικουρική.ακτινοθεραπεία.σε.15.περιπτώσεις.και.
επικουρική.χημειοθεραπεία.σε.5.περιπτώσεις..Η.πεντα-
ετής.συνολική.επιβίωση.ήταν.52%..Στη.μονομεταβλη-
τή.(univariate).ανάλυση,.οι.χαμηλοί.προγνωστικοί.πα-
ράγοντες.είχαν.υψηλούς.δείκτες,.αρχική.μετάσταση.ή.
όζους.λέμφων,.απουσία.επέμβασης.και.αριθμούς.χει-
ρουργικών.διαδικασιών..
Στην.πολυμεταβλητή.(multivariate).ανάλυση,.δύο.

παράγοντες.παρέμειναν.σημαντικοί:.βαθμός.(P=0.006).
και.απουσία.επέμβασης.(P=0.005)..Αφού.ληφθούν.υ-
πόψη.ο.βαθμός.και.η.μετάσταση.στην.έκθεση,.η.ποι-
ότητα.της.επέμβασης.έχει.προγνωστική.αξία..Ο.πρω-
ταρχικός.σκοπός.μιας.διεπιστημονικής.προσέγγισης.
σε.αυτούς.τους.όγκους.πρέπει.να.δείξουν.προτίμηση.
στην.πλήρη.εκτομή.

Προγνωστικοί παράγοντες για σαρκώματα κεφαλής και λαιμού σε ενήλικους

Prognostic factors for adult sarcomas of head and neck

Ρούσσος 
Θεοδόσης,

Penel N, Mallet Y, 
Robin YM, Fournier 
C, Grosjean J, 
Ceugnart L, Clisant 
S, Lefebvre JL.
Int J Oral 
Maxillofac Surg 
2008 May; 
37(5):428-432.

Επιμέλεια: Ρούσσος Θεοδόσης1, Κουκούτσης Γεώργιος2, 
1Ειδικευό μενος ΩΡΛ, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς, 2Ωτορι νολα ρυγγολόγος, Επιμελητής Β΄, 

«Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς

Επιμέλεια: Μούκος Αντώνιος1, Κουκούτσης Γεώργιος2, 
1Ειδικευόμενος ΩΡΛ, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς, 2Ωτορι νολα ρυγγολόγος, 

Επιμελητής Β΄, «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιώς
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Επιμέλεια: Γρηγορείου Βασίλειος1, Μιχάλαρος Χρήστος2 

1Eιδικευόμενος ΩΡΛ Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», 2ΩΡΛ Ρόδος

Ο Ferri et al, (2008) παρακολούθησαν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα την 
πορεία ασθενών με ενδοκαναλικά και 

μικρού έως μετρίου μεγέθους σβανώματα σε 
μεγάλα δείγματα ασθενών, στους οποίους 

δεν είχε συστειθεί χειρουργική αφαίρεση 
. Συγκεκριμένα παρακολούθησαν εκατόν 
εικοσιτρείς ασθενείς που είχαν εμφανίσει 
σποραδικά αιθουσαίο σβάνωμα και είχαν 
ερευνηθεί με μαγνητικές τομογραφίες. Όσοι 
ασθενείς τους, είχαν όγκους μεγαλύτερους 
των 2mm, είτε τους παρέπεμπαν για χει-
ρουργική θεραπεία ή τους υπέβαλαν σε α-
κτινοθεραπεία, αλλά όχι σπάνια συνέχιζαν 
να τους παρακολουθούν με την πολιτική 
του «βλέποντας και κάνοντας». Οι αλλαγές 
του μεγέθους των όγκων με την πάροδο του 
χρόνου αξιολογούνταν με την ακουστική 
ικανότητα και έγιναν στατιστικές αναλύσεις 
με παράγοντες προβλέψιμης ανάπτυξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σχεδόν.τα.δύο.τρίτα.
(64.5%).των.περιπτώσεων.δεν.επέδειξαν.α-
νάπτυξη.του.όγκου.καθ’.όλη.τη.διάρκεια.της.
περιόδου.παρατήρησης.(μέση.περίοδος.πα-
ρακολούθησης.4.8.έτη)..Δεκαέξι.από.τους.α-
σθενείς.με.όγκους.που.έδειχναν.αύξηση.του.
μεγέθους.τους,.χειρουργήθηκαν.χωρίς.επι-

πλοκές.ή.παράλυση.του.προσωπικού.νεύρου..
Λιγότεροι.από.τους.μισούς.(45.5%).ασθενείς.
κατά.τη.διάγνωση.του.όγκου.είχαν.χρήσιμη.
ακουστική.ικανότητα.(τάξεις.Α.και.Β.σύμφωνα.
με.την.ταξινόμηση.της.American.Academy.of.
Otolaryngology-Head.and.Neck.Surgery),.ενώ.
41.(73.2%).ασθενείς.είχαν.διατηρήσει.την.α-
κοή.τους.κατά.τη.διάρκεια.της.παρακολούθη-
σής.τους,.ανεξάρτητα.από.το.ρυθμό.της.αύ-
ξησης.του.μεγέθους.του.όγκου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:.Η.συντηρητική.αντιμετώπι-
ση.των.αιθουσαίων.σβανωμάτων.φαίνεται.να.
είναι.ασφαλής.διαδικασία,.διότι.οι.περισσότε-
ροι.όγκοι.δεν.αναπτύσσονται.και.τα.χειρουρ-
γικά.αποτελέσματα.δεν.επηρεάζονται.από.πι-
θανές.καθυστερήσεις..Σε.μια.μεγάλη.πλειοψη-
φία.των.περιπτώσεων.διατηρείται.ένα.χρήσιμο.
επίπεδο.ακουστικής.ικανότητας..Εξαιτίας.της.
ανώμαλης.συμπεριφοράς.του.όγκου,.οι.περι-
οδικές.νευροακτινολογικές.έρευνες.είναι.υπο-
χρεωτικές.για.να.περιορίζονται.οι.όψιμοι.χει-
ρουργικοί.κίνδυνοι.

Η συντηρητική αντιμετώπιση των αιθουσαίων σβανωμάτων  
είναι μια αποτελεσματική στρατηγική

Conservative management of Vestibular Schwannomas: an effective strategy

Ferri, Gian Gaetano MD; 
Modugno, Giovanni Carlo 
MD; Pirodda, Antonio 
MD; Fioravanti, Antonio 
MD; Calbucci, Fabio MD; 
Ceroni, Alberto Rinaldi MD 
Laryngoscope 2008 June; 
118(6):951-957.

Γρηγορείου 
Βασίλειος

Μιχάλαρος 
Χρήστος

Επαγγελματική ρινοκολπίτιδα

Occupational rhinosinusitis

Πιπερό πουλος 
Στέλιος

Σε αντίθεση με τις περισσότερες αλλεργικές ρινίτιδες και τη 
ρινική υπεραντιδραστικότητα, η επαγγελματική ρινοκολπίτιδα 
(ΕΡΚ) προσφέρει μια μοναδική και αποτελεσματική μέτρηση 

-έλεγχο της έκθεσης- για να μειωθεί ο αντίκτυπος νοσηρότητας από 
την επαγγελματική έκθεση στους ασθενείς. 
Προοπτικές.πληροφορίες.από.έφηβους.που.βρέθηκαν.σε.περιβάλ-

λον.εργασίας.έδειξαν.ότι.η.εργασία.σε.περιβάλλοντα.υψηλού.κινδύ-
νου.ευθύνεται.για.τη.συχνότερη.εμφάνιση.ρινίτιδας,.εν.αντιθέσει.με.
εκείνους.που.δε.βρίσκονται.σε.τέτοιους.χώρους..
Τα.στοιχεία.επίσης.δείχνουν.ότι.η.συχνότερη.εμφάνιση.ΕΡΚ.συμ-

βαίνει.κατά.τους.πρώτους.μήνες.έκθεσης.σε.ερεθιστικές.ουσίες,.γεγο-
νός.που.τονίζει.τη.σημασία.της.έγκαιρης.πρόληψης..
Η.μελέτη.της.ΕΡΚ.περιπλέκεται.από.παράγοντες.που.σχετίζονται.με.

ασαφή.κλινική.εικόνα,.ξεκάθαρη.διαφοροποίηση.από.άλλες.φλεγμο-
νώδεις.νόσους.και.οι.βιομηχανικές,.οικονομικές.και.πολιτικές.παρά-
μετροι.στην.εφαρμογή.προληπτικών.μέτρων.

Βιβλιογραφία
1..Johan.Hellgren,.Capio.Lundby..Occupational.rhinosinusitis..Current.Allergy.and.Asthma.Reports..May.
2008;.Volume.8,.Number.3p..234-239.
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Η χρησιμοποίηση του Internet για πληρο-
φορίες υγείας αναπτύσσεται συνεχώς. 
Παρά τούτο υπάρχει μικρός έλεγχος, 

όσον αφορά στην έγκαιρη ανανέωση των 
ιστοσελίδων με νεότερες ακριβείς πληροφο-
ρίες. Αυτό έχει συμβεί και με τη θεραπεία της 
οξείας μέσης ωτίτιδας. 
Όπως.είναι.γνωστό,.οι.πρόσφατες.συστάσεις.

για.τη.θεραπεία.της.οξείας.μέσης.ωτίτιδας.δη-
μιουργήθηκαν.με.στόχο.την.προσπάθεια.να.ε-
λαττωθεί.η.μη.απαραίτητη.χορήγηση.αντιβιο-
τικών..Γιαυτό.το.λόγο.η.Holland.M..και.Fagano.

M..(2008).έκαναν.μια.εκτεταμένη.ανασκόπηση.
των.ιστοσελίδων.για.να.καθορίσουν.αν.οι.ανα-
γνώστες.προσλαμβάνουν.κατάλληλες.πληροφο-
ρίες..Βρήκαν.λοιπόν.ότι.μόνο.στο.31%.των.σχε-
τικών.ιστοσελίδων.εξηγείται.η.νέα.θεραπευτική.
αντίληψη.του.«βλέποντας.και.κάνοντας».(“watch.
and.wait”).και.μετά.να.χορηγείται.το.αντιβιοτι-
κό,.ενώ.στο.41%.των.ιστοσελίδων.συστήνεται.
η.παλιά.αντίληψη.να.ολοκληρώνεται.η.χορήγη-
ση.του.συνταγογραφηθέντος.αντιβιοτικού.στα.
παιδιά.με.οξεία.μέση.ωτίτιδα..
Οι.ιστοσελίδες.που.έχουν.αναρτηθεί.πολύ.

πρόσφατα,.υπογράφονται.από.υπεύθυνο.για-

τρό,.συνοδεύονται.από.βιβλιογραφικές.αναφο-

ρές.και.είναι.τόπος.μη.κερδοσκοπικού.ενδιαφέ-

ροντος,.είναι.πιθανότερο.να.περιέχουν.πρόσφα-

τα.ενημερωμένες.γνώσεις.και.πληροφορίες.Οι.

ιατροί.πρέπει.να.βρίσκονται.σε.επαγρύπνηση,.

διότι.οι.ασθενείς,.που.θα.τους.ζητήσουν.βοή-

θεια.μπορεί.να.έχουν.επισκεφτεί.κακώς.ενημε-

ρωμένες.ή.παλαιότερες.ιστοσελίδες.και.να.έ-

χουν.προσδοκίες.θεραπείας.βάσει.των.παρω-

χημένων.αυτών.πληροφοριών.

Η κατάλληλη χρησιμοποίηση των αντιβιοτικών στην οξεία μέση 
ωτίτιδα: Τι βρίσκει ο καταναλωτής ψάχνοντας στο διαδίκτυο

Appropriate antibiotic use for acute otitis media: 
what consumers find using web searches

Holland ML, 
Fagnano M. 
Clin Pediatr 
(Phila) 2008 Jun; 
47(5):452-6. 
Epub 2008 Feb 29.
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