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H χρόνια ρινοκολπίτιδα είναι μια συχνή πάθηση που μπορεί να 
επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου. 
Παραδοσιακά, τη βάση της θεραπείας της αποτελεί η χρήση 

στεροειδών τοπικά σε συνδυασμό με τη χορήγηση αντιβιοτικών από το 
στόμα. Ελάχιστα όμως είναι γνωστά σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
της τοπικής χρήσης αντιμικροβιακών στη θεραπεία της νόσου.
Σκοπός.της.ανασκόπησης.ήταν.η.επισήμανση.δεδομένων.για.την.α-

ποτελεσματικότητα.της.χρήσης.τοπικών.αντιμικροβιακών.στη.θεραπεία.
τόσο.της.χρόνιας.ρινοκολπίτιδας,.όσο.και.των.εξάρσεών.της,.όπως.επί-
σης.και.την.κατάλληλη.μέθοδο.εφαρμογής.του.τοπικού.αντιμικροβιακού,.
το.είδος.του,.την.επιλογή.του.κατόπιν.ή.χωρίς.καλλιέργεια.και.τη.χρήση.
του.σε.χειρουργημένους.ή.μη.ασθενείς.
Η.χρήση.τοπικών.αντιμικροβιακών.έχει.το.θεωρητικό.πλεονέκτημα.της.

απ΄ευθείας.δράσης.στην.περιοχή.στόχο.και.τη.δυνατότητα.επίτευξης.υ-
ψηλότερων.συγκεντρώσεων.τοπικά,.ικανών.να.εξοντώσουν.βακτήρια.σε.
μορφή.biofilm..Παράλληλα.με.τον.τρόπο.αυτό.αποφεύγονται.οι.παρε-
νέργειες.από.τη.συστηματική.χορήγηση,.καθώς.και.η.ανάπτυξη.ανθεκτι-
κών.στελεχών.από.τη.χλωρίδα.του.ΓΕΣ.στην.per.os.χορήγηση.
Στη.συστηματική.ανασκόπηση.χρησιμοποιήθηκαν.οι.βάσεις.δεδομέ-

νων.MEDLINE,.EMBASE,.CINAHL.και.Cochrane..Συμπεριλήφθηκαν.με-
λέτες.που.αφορούσαν.στην.περίοδο.από.1.Δεκεμβρίου.1949.έως.30.
Σεπτεμβρίου.2007,.ενώ.αποκλείστηκαν.εργασίες.στις.οποίες.οι.ασθενείς.
χρησιμοποιούσαν.τοπικώς.δρώντα.στεροειδή,.καθώς.και.αυτές.που.συ-
νέκριναν.τη.χρήση.τοπικών.αντιμικροβιακών.με.το.συνδυασμό.της.χρή-
σης.τους.με.τοπικά.στεροειδή.
Συγκεντρώθηκαν.14.μελέτες.που.ικανοποιούσαν.τα.κριτήρια.επιλογής,.

από.τις.οποίες.επτά.χρησιμοποιούσαν.ομάδα.ελέγχου.και.πέντε.από.αυ-
τές.ήταν.διπλά.τυφλές.και.τυχαιοποιημένες..Συνολικά,.υπήρχαν.χαμηλής.

διαβάθμισης.δεδομένα.(level.IIa-IV).που.συνηγορούσαν.στην.αποτελε-
σματικότητα.της.τοπικής.χρήσης.αντιβακτηριδιακών.στην.αντιμετώπιση.
της.χρόνιας.ρινοκολπίτιδας,.ενώ.δε.κατέστη.δυνατή.η.εξαγωγή.ασφαλών.
συμπερασμάτων.για.την.αποτελεσματικότητα.της.χρήσης.αντιμυκητιασι-
κών.(αντικρουόμενες.μελέτες.και.ανεπαρκή.στοιχεία)..Η.χρήση.τοπικών.
αντιμικροβιακών.εμφανίζεται.αποτελεσματική.τόσο.σε.χειρουργημένους.
όσο.και.μη.χειρουργημένους.ασθενείς,.αλλά.πιο.αξιόπιστα.δεδομένα.υ-
πάρχουν.για.τις.μελέτες.που.χρησιμοποίησαν.μετεγχειρητικούς.ασθενείς,.
καθώς.και.αυτές.στις.οποίες.η.επιλογή.του.αντιμικροβιακού.έγινε.βάσει.
καλλιέργειας..Σε.ό,τι.αφορά.στη.μέθοδο.εφαρμογής.του.τοπικού.αντιμι-
κροβιακού.υπάρχουν.στοιχεία.που.υποστηρίζουν.τη.χρησιμοποίηση.ρι-
νικής.πλύσης.και.νεφελοποιητή.συγκριτικά.με.τη.χρήση.ρινικού.σπρέι,.
καθότι.δεν.εξαρτώνται.από.τη.λειτουργία.του.βλεννοκροσσωτού.μηχα-
νισμού,.που.μπορεί.να.είναι.επηρεασμένη.στη.χρόνια.ρινοκολπίτιδα,.και.
επιτυγχάνουν.μεγαλύτερη.επιφάνεια.εναπόθεσης.του.φαρμάκου..
Προς.το.παρόν.εξαιτίας.της.χαμηλής.διαβάθμισης.των.υπαρχόντων.δε-

δομένων,.πιθανές.αδυναμίες.από.τη.δυσκολία.συνεκτίμησης.της.επίδρα-
σης.της.φυσικής.εξέλιξης.της.νόσου,.την.πιθανότητα.εμφάνισης.φαινομέ-
νου.placebo.και.την.παρουσία.των.πλέον.αξιόπιστων.στοιχείων.-.επιπέ-
δου.ΙΙb.σε.μελέτες.που.περιορίζονται.σε.ασθενείς.με.κυστική.ίνωση,.τα.
τοπικά.αντιβιοτικά.δεν.πρέπει.να.αποτελούν.θεραπεία.πρώτης.επιλογής,.
αλλά.μπορούν.να.χρησιμοποιηθούν.σε.ασθενείς.που.ανθίστανται.στην.
παραδοσιακή.θεραπεία.με.τοπικά.στεροειδή.και.αντιβιοτικά.από.το.στό-
μα..Απαιτούνται.μεγαλύτερες,.καλύτερα.σχεδιασμένες,.τυχαιοποιημένες,.
διπλά.τυφλές.μελέτες.για.την.πλήρη.αξιολόγηση.της.αξίας.της.χρήσης.το-
πικών.αντιμικροβιακών.στη.θεραπεία.της.χρόνιας.ρινοκολπίτιδας.

ΠαγκOσμια ΩΡΛ νEα

Συστηματική ανασκόπηση της χρήσης τοπικών αντιμικροβιακών  
στην αντιμετώπιση της χρόνιας ρινοκολπίτιδας

Topical antimicrobials in the management of chronic rhinosinusitis: 
A systematic review 

Επιμέλεια: Ιωαννίδης Δημήτριος1, Μοσχοτζόπουλος Παναγιώτης2
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ΣΚΟΠΟΣ:.Η.αξιολόγηση.της.αποτελεσματικό-
τητας.και.ασφάλειας,.της.αντιμετώπισης.της.φα-
ρυγγοαμυγδαλίτιδας.από.β.–.αιμολυτικό.στρεπτό-
κοκκο.ομαδας.Α.(GAS),.με.τη.χρήση.αντιβιοτικής.
αγωγής.για.βραχύ.χρονικό.διάστημα.

ΜΕΘΟΔΟΙ:.Πραγματοποιήσαμε.μια.μετα.–.
ανάλυση.από.τυχαιοποιημένες.ελεγχόμενες.μελέ-
τες.(RCTs).με.πηγή.το.PubMed.και.το.Cochrane.
Central.Register.of.Controlled.Trials.χρησιμοποι-
ώντας.μια.δομημένη.ερευνητική.στρατηγική..Οι.
τελευταίες.πληροφορίες.αντλήθηκαν.το.Νοέμβριο.
του.2007..Συμπεριλάβαμε.RCTs.οι.οποίες.εξέτα-
ζαν.ασθενείς.κάθε.ηλικίας.με.φαρυγγοαμυγδαλί-
τιδα.από.GAS,.συγκρίνοντας.σύντομες.θεραπείες.

(.≤7.ημέρες.).με.θεραπείες.μεγαλύτερης.διάρκει-
ας.(.τουλάχιστον.2.ημέρες.περισσότερες.από.τη.
σύντομη.θεραπεία.).με.τη.χρήση.των.ίδιων.αντι-
βιοτικών..Η.πρωταρχική.ανάλυση.σύγκρινε.θε-
ραπεία.5.–.7.ημερών.με.θεραπεία.διάρκειας.10.
ημερών,.χρησιμοποιώντας.τυχαίο.μοντέλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:.Έντεκα.RCTs.στις.οποίες.
συγκρίνονταν.θεραπείες.σύντομες.με.θεραπείες.
μεγαλύτερης.διάρκειας.(5.με.πενικιλλίνη.V,.4.με.
καφαλοσπορίνη.per.os,.1.με.κεφτριαξόνη.ενδο-
μυϊκά,.και.1.με.κλινδαμυκίνη).συμπεριλήφθησαν..
Στην.πρωταρχική.ανάλυση,.οι.δείκτες.μικροβια-
κής.εκρίζωσης.του.GAS.ήταν.χαμηλότεροι.για.τις.
θεραπείες.μικρότερης.διάρκειας.(8RCTs,1607.α-
σθενείς,.OR.0.49,.95%.CI,0.32-0.74)..Αυτός.ο.συ-
σχετισμός.παρατηρήθηκε.στη.θεραπεία.με.πενι-
κιλλίνη.V.(3RCTs,500.ασθενείς,.OR,0.36,.95%.CI,.
0.13-0.99).αλλά.ήταν.σχετικά.ασήμαντος.στη.θε-
ραπεία.με.κεφαλοσπορίνη.(4RCTs,.1018.ασθε-

νείς,OR,.0.62,.95%.CI,.0.38-1.03)..Η.εκρίζωση.
του.μικροβιακού.παράγοντα.ήταν.λιγότερο.πι-
θανή.στις.θεραπείες.σύντομης.χρονικής.διάρκει-
ας.στις.μελέτες.οι.οποίες.περιλάμβαναν.κυρίως.
παιδιά.και.εφήβους.(ηλικίας.<18.ετών).(6RCTs,.
1258.ασθενείς,.OR,0.63,.95%.CI,.0.40-0.98)..Η.
κλινική.επιτυχία.ήταν.κατώτερη.στους.ασθενείς.
που.έλαβαν.θεραπεία.σύντομης.χρονικής.διάρ-
κειας.(5RCTs,1217.ασθενείς,.OR,.0.49,.95%.CI,.
0.25-0.96).Οι.ανεπιθύμητες.ενέργειες.δε.διέφε-
ραν.ανάμεσα.στις.ομάδες.ασθενών.που.συγκρί-
νονταν..Οι.παραπάνω.συσχετισμοί.ήταν.σταθε-
ροί.στις.αναλύσεις.που.περιλάμβαναν.όλο.το.
πλήθος.των.RCTs.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:.Οι.θεραπείες.σύντομης.χρο-
νικής.διάρκειας.στη.φαρυγγοαμυγδαλίτιδα.από.
GAS,.ιδιαίτερα.με.τη.χρήση.πενικιλλίνης.V,.συν-
δέονται.με.χαμηλότερους.δείκτες.εκρίζωσης.του.
μικροβιακού.παράγοντα.

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγησης αντιβιοτικής αγωγής για βραχύ  
και μακρό χρονικό διάστημα, στην αντιμετώπιση της φαρυγγοαμυγδαλίτιδας  

από β - αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας A: Μετα - ανάλυση τυχαιοποιημένης μελέτης

Effectiveness and Safety of Short-Course vs Long-Course 
Antibiotic Therapy for Group A β-Hemolytic Streptococcal Tonsillopharyngitis: 

A Meta-analysis of Randomized Trials

Διαγνωστική αξία της ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης  
αντιγόνου (strep-test) για τις στρεπτοκοκκικές φαρυγγίτιδες  

στους παιδιατρικούς ασθενείς

Diagnostic value of rapid antigen detection test  
for streptococcal pharyngitis in a pediatric population.

Χλοψίδης Πασχάλης

Mayo Clin Proc. Falagas 
ME, Vouloumanou EK, 
Matthaiou DK, Kapaskelis 
AM, Karageorgopoulos DE. 
2008 Aug; 83(8):880-9. 

Τσιρεβέλου 
Παρασκευή

Camurdan AD, 
Camurdan OM, Ok 
I, Sahin F, Ilhan MN, 
Beyazova U.Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol. 2008; 
Aug; 72(8):1203-6. 
Epub 2008 Jun 6
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:.Οι.οξείες.λοιμώξεις.του.ανώτερου.αναπνευστικού.συστήμα-
τος.στα.παιδιά.είναι.αποτέλεσμα.της.κατάχρησης.των.αντιβιοτικών,.αφού.
αφενός.οι.καλλιέργειες.φαρυγγικού.επιχρίσματος.δεν.είναι.δυνατόν.να.ε-
κτελούνται.σε.κάθε.περίπτωση.ασθενούς.και.αφετέρου.τα.αποτελέσματα.
των.καλλειεργειών.δε.λαμβάνονται.νωρίς..Ένα.γρήγορο.και.αξιόπιστο.τεστ,.
πιθανώς.να.μειώσει.την.άσκοπη.χρήση.των.αντιβιοτικών..

ΣΚΟΠΟΣ:.Σκοπός.αυτής.της.μελέτης.είναι.να.καθορίσει.τη.συχνότητα.
εμφάνισης.των.λοιμώξεων.από.τον.group.A.beta-hemolytic.Streptococcus.
(GABHS).σε.διαφορετικής.ηλικίας.ομάδες.παιδιατρικών.ασθενών.και.να.ε-
κτιμήσει.τη.διαγνωστική.αξία.του.rapid.antigen.detection.test.(RADT).για.
τις.στρεπτοκοκκικές.φαρυγγίτιδες..

ΜΕΘΟΔΟΙ: Αυτή.η.μελέτη.πραγματοποιήθηκε.σε.εξωτερικούς.παιδια-
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τρικούς.ασθενείς..Όλα.τα.παιδιά.που.προσήλθαν.με.σημεία.και.συμπτώμα-
τα.οξείας.λοίμωξης.του.ανώτερου.αναπνευστικού.συμπεριλήφθησαν.στη.
μελέτη..Ελήφθησαν.καλλιέργειες.φαρυγγικού.επιχρίσματος.και.πραγματο-
ποιήθηκε.το.RADT..Υπολογίστηκε.η.κυριαρχία.του.GABHS.και.καθορίστη-
κε.η.διαγνωστική.αξία.του.RADT..Η.μελέτη.περιέλαβε.1248.παιδιά.με.μέ-
ση.ηλικία.6.3.±.3.6.έτη..Υπήρξαν.655,.518.και.75.παιδιά.ηλικίας.0-6.ετών,.
7-12.ετών.και.άνω.των.13.ετών,.αντίστοιχα..

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η.συνολική.κυριαρχία.του.GABHS.ήταν.38.1%.
(475/1248),.όπως.προέκυψε.από.τις.καλλιέργειες.φαρυγγικού.επιχρίσμα-

τος,.με.μεγαλύτερη.επικράτηση.στις.ηλικίες.7-12.ετών.σε.ποσοστό.53.9%.
και.μικρότερη.στις.ηλικίες.0-6.ετών.σε.ποσοστό.25.2%..Το.RADT.είχε.ευ-
αισθησία.σε.ποσοστό.89.7%.και.εξειδίκευση.σε.ποσοστό.97.2%..Η.ευαι-
σθησία.και.η.εξειδίκευση.του.RADT.ήταν.παρόμοια.στις.διάφορες.ηλικια-
κές.ομάδες.(p>0.05)..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:.Η.διαγνωστική.αξία.του.RADT.είναι.υψηλή.και.μπορεί.
να.χρησιμοποιηθεί.με.ασφάλεια.σε.πληθυσμούς,.όπου.οι.στρεπτοκοκκικές.
φαρυγγίτιδες.και.οι.επιπλοκές.τους,.όπως.ο.ρευματικός.πυρετός.και.οι.ο-
ξείες.σπειραματονεφρίτιδες,.είναι.συχνές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να.αποδείξουμε.αν.η.ωτόρροια.σε.βρέ-
φη.με.μικροσωληνίσκους.τυμπανοτομής.που.υποφέρουν.από.υποτροπι-
άζουσα.οξεία.μέση.ωτίτιδα.είναι.παρόμοια.με.την.οξεία.μέση.ωτίτιδα,.και.
αν.η.τοπική.αγωγή.από.μόνη.της.είναι.αρκετή.ή.χρειάζεται.να.προστεθεί.
και.αντιβίωση.συστηματικά.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Παιδιά.κάτω.των.3.ετών.με.μικροσωληνίσκους.τυμπανοτο-
μής.εξαιτίας.υποτροπιάζουσας.οξείας.μέσης.ωτίτιδας.επιστρατεύθηκαν.στη.
μελέτη..Η.μορφή.της.μελέτης.ήταν.ανοιχτή.τυχαιοποιημένη.και.προοπτική..
Πενήντα.άτομα.μοιράστηκαν.ισομερώς.στις.δύο.υπό.αγωγή.ομάδες.και.ή-
ταν.υπό.παρακολούθηση.για.6.μήνες..Η.ομάδα.Ι.έπαιρνε.μόνο.τοπική.α-
γωγή.(διαθέσιμες.στο.εμπόριο.ωτικές.σταγόνες.και.φυσιολογικό.ορό).επί.
ωτόρροιας..Η.ομάδα.ΙΙ.συνδύαζε.τοπική.αγωγή.με.συστηματική.χορήγη-

ση.αντιβίωσης..Όλα.τα.επεισόδια.οξείας.ωτόρροιας.ήταν.καταγεγραμμέ-
να..Βασικό.κριτήριο.για.το.αποτέλεσμα.ήταν.η.διάρκεια.της.ωτόρροιας.σε.
ημέρες..Γινόταν.λήψη.δείγματος.μικροβίων.από.το.ωτικό.έκκριμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:.Σαρανταένα.επεισόδια.θεραπεύτηκαν.σύμφωνα.με.
το.πρωτόκολλο..Οι.μικροβιολογικές.εξετάσεις.έδειξαν.κυρίως.μικρόβια.χα-
ρακτηριστικά.για.την.οξεία.μέση.ωτίτιδα..Μία.πλειοψηφία.από.επεισόδια.
θεραπεύτηκε.εντός.7.ημερών.και.στις.δύο.ομάδες,.και.η.στατιστική.ανάλυ-
ση.δεν.έδειξε.σημαντική.διαφορά.στη.διάρκεια.της.ωτόρροιας.μεταξύ.των.
δύο.ομάδων..Στην.ομάδα.Ι.προστέθηκε.συστηματική.χορήγηση.αντιβιοτι-
κών.στο.ένα.τρίτο.(7/21).των.επεισοδίων.εξαιτίας.των.σημείων.προσβολής.
της.γενικής.κατάστασης.όπως.υψηλός.πυρετός.και.σοβαρή.ωταλγία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:.Τα.επεισόδια.ωτόρροιας.στη.μελέτη.ήταν.παρόμοια.
με.οξεία.μέση.ωτίτιδα.βάσει.των.μικροβιολογικών.αποτελεσμάτων..Τοπική.
αγωγή.μόνη.της.μπορεί.να.χρησιμοποιηθεί.ως.πρώτη.επιλογή...Παρά.την.
προσθήκη.συστηματικής.χορήγησης.αντιβιοτικών.σε.αρκετές.περιπτώσεις.
της.πρώτης.ομάδας,.τα.ευρήματα.από.τη.μελέτη.δε.στηρίζουν.τη.χρήση.
συστηματικής.χορήγησης.αντιβιοτικών.για.ωτόρροια.συνδεδεμένη.με.μι-
κροσωληνίσκους.στα.παιδιά.γενικά.

Ωτόρροια σε παιδιά με σωληνίσκους αερισμού και υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα. 
Αποτελέσματα από μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη στη μικροβιολογία  

και στην τοπική αγωγή με ή χωρίς συστηματικά χορηγούμενη αντιβίωση

Tube associated otorrhea in children with recurrent acute otitis media. 
Results of a prospective randomized study on bacteriology and topical treatment  

with or without systemic antibiotics
Επιμέλεια: Ντάβα Χάιδω1, Καφές Θωμάς2

1Ειδικευόμενη ΩΡΛ, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, 2Διευθυντής ΩΡΛ 
Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Ντάβα 
Χάιδω

Granath Α., Rynnel-Dagoo 
B., Backheden M. and 
Lindberg K. International 
Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology 
Volume 72, Issue 8, 
August 2008, 
Pages 1225-1233

H ανεπάρκεια της βιταμίνης Α εξακολουθεί να παραμένει ένα 
σοβαρό πρόβλημα που αφορά στη δημόσια υγεία προσβάλ-
λοντας περίπου 127 εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Η προκαλούμενη ανοσολογική δυσλειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε 
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, διαρροϊκά σύνδρομα και 
τύφλωση μεταξύ άλλων.
Ο.σκοπός.αυτής.της.μελέτης.είναι.να.καθορίσει.τη.σημασία.του.ρό-

λου.της.ρετινόλης.του.ορού.στην.αιτιολογία.της.οξείας.μέσης.καθώς.και.
της.χρόνιας.μορφής.της..Σε.μία.προοπτική.μελέτη.σε.ασθενείς.με.ΟΜΩ.

Βίτσα Δέσποινα

Lasisi AO. 
Eur Arch Otorhino-
laryngol, 2008; Aug 
14. 

Ο ρόλος της ρετινόλης στην αιτιολογία και εξέλιξη της πυώδους μέσης ωτίτιδας

The role of retinol in the etiology and outcome of suppurative otitis media

Επιμέλεια: Βίτσα Δέσποινα1, Καραγκούνης Παναγιώτης2

1Ειδικευόμενη ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 2Επιμελητής, Α΄ ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
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για.6.έως.9.μήνες.ο.καθορισμός.της.ρετινόλης.του.ορού.έγινε.χρησιμο-
ποιώντας.τη.μέθοδο.της.υψηλής.απόδοσης.υγρής.χρωματογραφίας.(high.
performance.liquid.chromatography).
Συμμετείχαν.358.ασθενείς.με.ΟΜΩ.και.52.υγιείς.εθελοντές.ως.ομάδα.

ελέγχου..Η.εξάμηνη.παρακολούθηση.επιτεύχθηκε.τελικά.σε.264.άτομα.
εκ.των.οποίων.τα.116.είχαν.επίμονη.ωτόρροια.ενώ.τα.148.ιάθηκαν..Από.
τα.264.άτομα.τα.146.ήταν.άρρενα.και.τα.118.ήταν.θήλεα,.ηλικιών.από.
6.μηνών.έως.9.ετών.με.μέσο.όρο.ηλικίας.τα.7.έτη(SD=2.32)..Tα.επίπεδα.
της.ρετινόλης.του.ορού.στους.ασθενείς.με.ΟΜΩ.ήταν.1.63.-.2.64.μg/l.
και.μέση.τιμή.2.61μg/l.(SD=0.16)..Στην.ομάδα.ελέγχου.τα.επίπεδα.της.
ρετινόλης.του.ορού.ήταν.2.5-2.8μg/l.και.μέση.τιμή.2.61μg/l.(SD=0.14)..
Tα.αποτελέσματα.για.την.ομάδα.με.την.ιαθείσα.ΟΜΩ.ήταν.1.63-2.63μg/l.

με.μέση.τιμή.τα.2.09μg/l.(SD=0.16).ενώ.για.τους.ασθενείς.με.ΧΜΩ.κυ-
μαίνονται.μεταξύ.0.8-2.86μg/l.με.μέση.τιμή.τα.1.28.μg/l.(SD=0.48)..Η.
παραμετρική.ανάλυση.που.εφαρμόστηκε.σε.παράλληλες.ομάδες.αλλά.
χωρίς.αντιστοιχία.σε.ζεύγη.(t.test).συγκρίνοντας.τη.μέση.τιμή.της.ρετι-
νόλης.του.ορού.ανέδειξε.σημαντική.διαφορά.μεταξύ.των.ασθενών.με.
ΟΜΩ.και.της.ομάδας.ελέγχου.(P=0.0000).καθώς.και.μεταξύ.της.ομάδας.
των.ασθενών.με.ιαθείσα.ΟΜΩ.και.ΧΜΩ.(P=0.0000).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:.H.υπερετινολαιμία.είναι.ένας.σημαντικός.αιτιολογικός.
παράγοντας.στην.αιτιολογία.της.ΟΜΩ.και.της.ΧΜΩ..Επομένως,.θα.μπο-
ρούσε.να.ειπωθεί.ότι.η.συμπληρωματική.χορήγηση.ρετινόλης.θα.μπο-
ρούσε.να.χρησιμοποιηθεί.σαν.στρατηγική.για.τον.έλεγχο.της.πυώδους.
μέσης.ωτίτιδας.

Σύγκριση των αντιβιοτικών με placebo στη θεραπεία της οξείας παραρρινοκολπίτιδας. 
Μια μετα-ανάλυση σε τυχαιοποιημένα δείγματα

Comparison of antibiotics with placebo for treatment  
of acute sinusitis: a meta-analysis of randomised controlled trials 

Επιμέλεια: Ρίζου Ευγενία, Ειδικευόμενη ΩΡΛ, Βόλος

Ρίζου 
Ευγενία

Falagas ME, 
Giannopoulou 
KP, Vardakas KZ, 
Dimopoulos G, 
Karageorgopoulos DE. 
Lancet Infect Dis. 2008 
Sep; 8(9):543-52.

Διενεργήσαμε μια μετα-ανάλυση σε τυχαιοποιη-
μένα δείγματα (RCTs) για να προσδιορίσουμε το 
θεραπευτικό ρόλο των αντιβιοτικών στην οξεία 

παραρρινοκολπίτιδα σε σύγκριση με τα placebo.
Δεκαεπτά.(17).διπλά-τυφλά.δείγματα.συμπεριλήφθη-

καν.στις.μελέτες.(τα.τρία.αφορούσαν.παιδιά)..Η.οξεία.
παραρρινοκολπίτιδα.διαγνώστηκε.με.κλινικά.κριτήρια.σε.
εννιά.τυχαιοποιημένα.δείγματα,.με.απεικονιστικές.μεθό-
δους.σε.έξι.τυχαιοποιημένα.δείγματα.και.με.μικροβιο-
λογικές.ή.εργαστηριακές.μεθόδους.σε.δύο.τυχαιοποιη-
μένα.δείγματα..Η.αμοξικιλλίνη.χρησιμοποιήθηκε.σε.10.
από.τις.23.ομάδες.που.βρίσκονταν.υπό.θεραπεία.με.α-
ντιβιοτικά..Για.να.αποφευχθεί.μία.πιθανή.στατιστική.ε-
τερογένεια.μεταξύ.των.μελετών,.χρησιμοποιήθηκε.ένα.
μοντέλο.τυχαιοποίησης.για.όλες.τις.αναλύσεις.
Σε.σύγκριση.με.τα.placebo.τα.αντιβιοτικά.σχετίστη-

καν.με.υψηλότερη.συχνότητα.θεραπείας.ή.βελτίωσης.

(2648.ασθενείς,.[OR].1..64.[95.%.cl.1.35-2.00],.στοι-
χεία.από.16.τυχαιοποιημένα.δείγματα).ή.μόνο.θερα-
πείας.(1813.ασθενείς,.OR.1.87.[1.21.-2.90],.στοιχεία.
από.12.τυχαιοποιημένα.δείγματα)..Η.συχνότητα.της.υ-
ποχώρησης.των.συμπτωμάτων.ήταν.ταχύτερη.με.τα.α-
ντιβιοτικά.στα.περισσότερα.δείγματα..Οι.επιπλοκές.της.
νόσου,.οι.υποτροπές.τις.νόσου.και.η.απόρριψη.δειγ-
μάτων.λόγω.εμφάνισης.παρενεργειών.δε.διέφεραν.με-
ταξύ.των.συγκρινόμενων.θεραπειών..Συμπερασματικά,.
η.χρήση.των.αντιβιοτικών.στην.οξεία.παραρρινοκολπί-
τιδα.προσφέρει.ένα.μικρό.θεραπευτικό.πλεονέκτημα.
σε.σύγκριση.με.τα.placebo,.με.μία.αντίστοιχη.αύξηση.
στον.κίνδυνο.εμφάνισης.παρενεργειών..Προτείνουμε.τα.
αντιβιοτικά.να.φυλάσσονται.για.ασθενείς.που.έχουν.ε-
πιλεχθεί.προσεκτικά.με.μεγαλύτερη.πιθανότητα.για.βα-
κτηριακή.λοίμωξη.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 
περιγράψει την επίπτωση και μικροβιολο-
γία των περιαμυγδαλικών αποστημάτων 

(ΠΑΑ) και να μελετήσει την κλινική εξέλιξή τους, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την πρωτοβάθμια αντιμε-
τώπιση αυτών των ασθενών.
Διενεργήθηκε.αναδρομική.μελέτη.των.δεδομέ-

νων.νοσοκομείων.από.το.2000.έως.το.2006.για.να.
καθορισθεί.η.επίπτωση.των.ΠΑΑ,.και.προοπτική.με-
λέτη.ασθενών.με.ΠΑΑ.για.να.καθορισθεί.η.μικρο-
βιολογία.τους,.το.κλινικό.ιστορικό.και.η.πρωτοβάθ-
μια.αντιμετώπιση.αυτών.των.ασθενών.
Η.επίπτωση.των.ΠΑΑ.κυμάνθηκε.μεταξύ.19.και.

37/100000.πληθυσμού.ανά.έτος,.στα.έτη.2000-
2006..Στο.σύνολο,.89.ασθενείς.συμπεριλήφθηκαν.

στην.προοπτική.μελέτη.(54.άνδρες,.35.γυναίκες),.
με.μ.ο..22.έτη.(18-83.έτη)..Ο.πιο.συχνός.παθογό-
νος.μικροοργανισμός.ήταν.ο.β-αιμολυτικός.στρε-
πτόκοκκος.της.ομάδας.Α,.που.απομονώθηκε.σε.18%.
των.καλλιεργειών.φαρυγγικού.επιχρίσματος.και.στο.
24%.των.φαρυγγικών.εκκρίσεων..Η.πλειονότητα.
των.ΠΑΑ.αναπτύχθηκε.μέσα.σε.5.ημέρες.από.την.
έναρξη.των.συμπτωμάτων.της.δυσκαταποσίας,.φα-
ρυγγοδυνίας,.ενώ.54%.των.ασθενών.προσήλθαν.
με.κλινική.εικόνα.ΠΑΑ.χωρίς.προηγουμένως.να.έ-
χουν.εξετασθεί.για.τα.πρωταρχικά.συμπτώματα..Η.
πρωτοβάθμια.αντιμετώπιση.και.καθοδήγηση.προς.
κέντρα.δευτεροβάθμιας.φροντίδας.φαίνεται.ότι.ή-
ταν.σωστή.στον.εξεταζόμενο.πληθυσμό.

Επίπτωση, μικροβιολογία και κλινική εξέλιξη των περιαμυγδαλικών αποστημάτων

.Incidence, microbiology and clinical history of peritonsillar abscesses 
Επιμέλεια: Θέος Ευάγγελος1, Σκουλάκης Χαράλαμπος2

1Ειδικευόμενος ΩΡΛ, ΠΠΓΝΛ, Λάρισα, 2Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

Θέος 
Ευάγγελος

Sunnergren Ο, 
Swanberg J, Mlstad S. 
Scandinavian Journal 
of Infectious Diseases, 
Volume 40, Issue 9 
2008, pages 752 - 755
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Μια πρακτική προσέγγιση στο οξύ επεισόδιο ιλίγγου

A practical approach to acute vertigo

Επιμέλεια: Δρίβας Εμμανουήλ1, Παναγιωτακοπούλου Αγγελική2

1ΩΡΛ Χειρουργός, Βόλος, 2ΩΡΛ, Λάρισα

Παναγιωτα-
κοπούλου 
Αγγελική

Δρίβας 
Εμμανουήλ

Seemungal BM, 
Bronstein AM. Pract 
Neurol. 2008 Aug; 
8(4):211-21. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα οξέος επεισοδίου ιλίγγου αποτελούν διαγνωστική 
πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. Οι κυριότερες αιτίες είναι η οξεία μονόπλευρη περιφερική αι-
θουσιοπάθεια (αιθουσιαία νευρίτιδα), αγγειακό εγκεφαλικό, ημικρανία.

Ο.έλεγχος.σακαδικών.κινήσεων.κατά.την.παρατήρηση.σταθερού.στόχου.στις.στροφικές.κινήσεις.της.κεφα-
λής.(Halmagyi.test).χρησιμεύει.σε.περιπτώσεις.οξείας.κατάστασης.διότι,.μεταξύ.των.τριών.πιθανών.διαγνω-
στικών.εναλλακτικών,.θα.είναι.θετικός.μόνο.σε.ασθενείς.με.αιθουσιαία.νευρίτιδα..Ιστορικό.οξέος.επεισοδίου.ι-
λίγγου.και.αιφνίδια.απώλεια.ακοής.παραπέμπει.στη.νόσο.του.Ménière.αλλά.ο.κλινικός.πρέπει.να.προσέχει.την.
περίπτωση.αγγειακού.επεισοδίου.της.πρόσθιας.κάτω.παρεγκεφαλιδικής.αρτηρίας.που.μπορεί.να.προκαλέσει.
έκπτωση.της.ωτοκοχλιακής.λειτουργίας.λόγω.περιφερικής.αιθουσιο-κοχλιακής.ισχαιμίας,.αν.και.η.επακόλουθη.
νευρολογική.σημειολογία.θα.έπρεπε.να.εξαλείψουν.οποιαδήποτε.διαγνωστική.ασάφεια.
Άλλες.σπανιότερες.μορφές.ιλίγγου.μπορεί.να.καταγραφούν.σε.τμήμα.εκτάκτων.περιστατικών.νοσοκομείου..

Όπως.είναι.γνωστό,.απαιτείται.πάντα.προσεκτική.μελέτη.του.ιστορικού.καθώς.και.εστιασμένη.εξέταση.για.την.
αξιολόγηση.και.τη.διαχείριση.του.οξέος.επεισοδίου.του.ιλίγγου..

ΣΚΟΠΟΣ: Η.προληπτική.εξέταση.για.ταυτόχρονους.
πνευμονικούς.όγκους.στο.αρχικό.στάδιο.εμφάνισης.καρ-
κινωμάτων.εκ.πλακώδους.επιθηλίου.κεφαλής.και.τραχή-
λου.είναι.σημαντική,.καθώς.η.ανίχνευσή.τους.μπορεί.να.
αλλάξει.το.χειρισμό.της.νόσου..Αυτή.τη.στιγμή.δεν.υπάρ-
χει.ομοφωνία.για.τον.καλύτερο.χειρισμό..Παρουσιάζουμε.
αυτούς.που.αναφέρθηκαν.με.τη.μεγαλύτερη.συχνότητα.
και.βασιζόμενοι.στα.στοιχεία.μας.προτείνουμε.έναν.ου-
σιαστικό.χειρισμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική.επανεξέταση.των.ευ-
ρημάτων.του.απεικονιστικού.ελέγχου.θώρακος.-.μεσο-
θωρακίου.έγινε.σε.όλους.τους.ασθενείς.με.καρκίνωμα.εκ.
πλακώδους.επιθηλίου.κεφαλής.και.τραχήλου.για.τα.έτη.
1996.-.2007.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι.ασθενείς.που.εξετάστηκαν.ή-
ταν.1882..Από.αυτούς.οι.66.(3,5%).παρουσίασαν.ταυ-
τόχρονα.πνευμονικούς.όγκους.(καρκινώματα.των.βρόγ-
χων.(1,4%),.μεταστάσεις.(2,1%).)..Για.την.ανίχνευση.ε-
νός.όγκου,.στο.στάδιο.T

1
N0-3,.NNS=70.χρειάστηκε.να.

γίνει.σπινθηρογράφημα.(ΝΝS)..Για.άλλα.στάδια.το.NNS.

είναι.25,6,.26,3.και.17,5.για.Τ
2
Ν0,.Τ

2
Ν+.και.Τ

4
Ν.αντίστοι-

χα..Το.NNS.για.T
0
N.αλλοιώσεις.είναι.6,8..Λαμβάνοντας.

υπ’.όψιν.τα.δεδομένα,.το.NNS.είναι.4,6,.20,4,.42,2,.43,3.
και.57,5.για.οισοφάγο,.υποφάρυγγα,.λάρυγγα.και.στο-
ματική.κοιλότητα.αντίστοιχα..Δεν.ανιχνεύθηκαν.ταυτό-
χρονα.αλλοιώσεις.της.ρινός.η.παραρρινίων.κοιλοτήτων.
(n=51)..Η.υποτροπιάζουσα.νόσος.είναι.ενδεικτική.για.
πνευμονικές.αλλοιώσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Προτείνουμε.το.παρακάτω.πρωτό-
κολλο.χειρισμού..CT.θώρακος.για.όλους.του.όγκους.Τ

0
,.

Τ
2
-Τ
4
.ανεξαρτήτως.σταδίου.Ν,.υποτροπιάζουσας.περιφε-

ρικής.νόσου,.όπου.υπάρχουν.σημεία.και.συμπτώματα.θε-
τικά.κατά.τη.σταδιοποίηση.CXR.όσον.αφορά.σε.νεοπλά-
σματα.του.μεσοθωρακίου..Δίνοντας.CXR.το.οποίο.έχει.
NPV.98,5%.μπορεί.να.επαρκεί.σαν.έρευνα.σε.Τ

1
.όγκους.

σε.οποιοδήποτε.σημείο.του.αφαιρούμενου.οισοφάγου.
και.πιθανώς.όλων.των.όγκων.των.κοιλοτήτων.χειλέων./.
στόματος.καθώς.και.ρινικής.κοιλότητας..Αν.η.έρευνά.μας.
διεξαγόταν.σ’αυτό.το.πρωτόκολλο.θα.είχαμε.πιθανό.κό-
στος.της.τάξης.των.61218.Λιρών.Αγγλίας.

Ανίχνευση πνευμονικών όγκων σε ασθενείς με όγκoυς  
εκ πλακώδους επιθηλίου κεφαλής και τραχήλου

Efficacy of radiologic screening for distant metastases and second primaries  
in newly diagnosed patients with head and neck cancer

Επιμέλεια: Γεροστέργιου Ευδοξία1, Τσιτηρίδης Ιωάννης2

1Ειδικευόμενη ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 2Επιμελητής Β΄ ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Γερο-
στεργίου 
Ευδοξία

Τσιτιρίδης 
Ιωάννης

Jackel M.C., 
Reischl A.& 
Huppert 
P. (2007). 
Laryngoscope 
117, 242-247
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Οι.Leitzmann.et.al.(2008).ερεύ-
νησαν.τη.σχέση.μεταξύ.της.σω-
ματικής.δραστηριότητας.και.του.
καρκίνου.της.κεφαλής.και.του.τρα-
χήλου.

ΜΕΘΟΔΟΣ:.Εξετάστηκε.προο-
πτικά.η.σχέση.μεταξύ.της.σωματι-
κής.δραστηριότητας.και.του.καρκί-
νου.της.κεφαλής.και.του.τραχήλου.
σε.487.732.άνδρες.και.γυναίκες.οι.
οποίοι.κατά.το.χρονικό.διάστημα.
1995-1996.ήταν.50-71.ετών.χω-
ρίς.καρκίνο.και.χωρίς.εμφύσημα..
Η.παρακολούθηση.διήρκησε.έως.
τις.31.Δεκεμβρίου.του.2003.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά.τη.δι-
άρκεια.της.παρακολούθησης.1249.
συμμετέχοντες.ανέπτυξαν.καρκίνο.

στην.περιοχή.της.κεφαλής.και.του.
τραχήλου.εκ.των.οποίων.42%.ήταν.
στη.στοματική.κοιλότητα,.18.8%.
στο.φάρυγγα.και.32.5%.στο.λά-
ρυγγα.αντίστοιχα..Στις.προσαρμο-
σμένες.αναλύσεις.για.την.ηλικία.και.
το.φύλο,.ο.σχετικός.κίνδυνος.(RR).
για.αυξημένη.συχνότητα.φυσικής.
δραστηριότητας.(0,.<1,.1-2,.3-4,.
και.>5.φορές.την.εβδομάδα).ήταν.
1.0.(αναφορά),.0.76,.0.66,.0.57,.
και.0.62.(95%CI=0.52-0.74).
Μετά.από.πολυπαραγοντική.

προσαρμογή,.συμπεριλαμβάνο-
ντας.και.το.κάπνισμα.η.σχέση.ε-
ξομαλύνθηκε.και.έγινε.στατιστικά.
μη.σημαντική.(RR.συγκρίνοντας.α-
κραίες.κατηγορίες.σωματικής.δρα-

στηριότητας.=.0.89,95%.CI=0.74-
1.06,.P=.0,72)..Στις.αναλύσεις.για.
τους.υποτύπους.του.καρκίνου.της.
κεφαλής.και.του.τραχήλου,.τα.αντί-
στοιχα.RR.για.τους.καρκίνους.στο-
ματικής.κοιλότητας,.του.φάρυγγα,.
και.του.λάρυγγα.ήταν.0.98.(95%.
CI=0.75-1.29),.0.70.(95%.CI=0.45-
1.08).και.0.82.(95%.CI=0.59-1.13),.
αναδρομικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα.ευρήματά.
μας.συγκλίνουν.στο.ότι.η.φυσική.
δραστηριότητα.είναι.απίθανο.να.
παίζει.σημαντικό.ρόλο.στην.πρό-
ληψη.του.καρκίνου.της.κεφαλής.
και.του.τραχήλου.

Σωματική δραστηριότητα και καρκίνος της κεφαλής  
και του τραχήλου

Physical activity and head and neck cancer risk

Επιμέλεια: Ακριτίδου Ηλέκτρα1, Μπατζακάκης Δημήτριος2

1Ειδικευόμενη ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 2Επιμελητής Β΄ ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Ακριτίδου Ηλέκτρα

Leitzmann MF, 
Koebnick C, 
Freedman ND, 
Park Y, Ballard-
Barbash R, 
Hollenbeck AR, 
Schatzkin A, Abnet 
CC. 2008; Aug 15.

Υπάρχει μία αυξανόμενη ζήτηση για την ε-
κτομή του λεμφαδένα “φρουρού’’, η οποία 
αναπτύχθηκε για να μειωθεί το μέγεθος των 

χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς με καρκίνο. 
Ανάμεσα στις χειρουργικές τεχνικές, η ενδοσκοπική 
τεχνολογία εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένο τμήμα 
της χειρουργικής προσέγγισης. Ωστόσο, η εφαρ-
μογή της ενδοσκοπικής χειρουργικής, εκτός από 
τη χειρουργική του θυρεοειδούς, δεν έχει μέχρι 
στιγμής κερδίσει εκτεταμένη αποδοχή.
Η.πρόκληση.της.ενδοσκοπικής.χειρουργικής.του.

τραχήλου.είναι.να.δημιουργήσει.επαρκή.κοιλότητα.
εργασίας.ώστε.να.κάνει.την.χειρουργική.εκτομή.α-
ξιόπιστη..Αυτό.είναι.ιδιαίτερα.αληθές.εάν.πρόκειται.
να.γίνει.εκτομή.σε.επίπεδα.του.τραχήλου.που.είναι.
απομακρυσμένα.από.την.τομή.του.δέρματος.
Αυτό.το.άρθρο.αναφέρεται.στην.ανάπτυξη.μί-

ας.ελάχιστα.παρεμβατικής,.ενδοσκοπικής.εκτομής.

λεμφαδένα.δια.μέσου.μίας.μονής.τομής.δέρματος..
Μέσω.της.χρήσης.ενός.ειδικά.σχεδιασμένου.ενδο-
σκοπίου.με.διάχυτες.λεπίδες,.είναι.πιθανός.ο.καθα-
ρισμός.των.μαλακών.μορίων.από.μία.κοιλότητα..
Βασιζόμενοι.στα.προκαταρκτικά.μας.αποτελέσματα.
με.αυτή.την.τεχνική,.είναι.δυνατό.να.συζητηθούν.οι.
δυνατότητες.και.οι.περιορισμοί.αυτής.της.μεθόδου..
Ωστόσο,.πρέπει.να.αναφερθεί.ότι.αυτή.η.τεχνική.εί-
ναι.ακόμη.σε.πειραματικό.στάδιο.και.πρέπει.να.βελ-
τιωθεί.περαιτέρω.
Οι.τεχνικές.παράμετροι.και.η.σπουδαιότητα.της.

ενδοσκοπικής.εκτομής.λεμφαδένα.στον.τράχηλο.εί-
ναι.υποσχόμενες.και.παρουσιάζουν.επιστημονικές.
και.κλινικές.δυνατότητες..Ο.μελλοντικός.στόχος.της.
περιγραφόμενης.τεχνικής.είναι.να.εκτελέσει.ακόμη.
πιο.εκτεταμένες.παρεμβάσεις.στους.μαλακούς.ιστούς.
χρησιμοποιώντας.μία.ελάχιστα.παρεμβατική.ενδο-
σκοπική.προσέγγιση.

Χειρουργική τεχνική της ενδοσκοπικής εκτομής  
του λεμφαδένα «φρουρού» στο N0 τράχηλο

Surgical technique of endoscopic sentinel lymphadenectomy in the N0 neck

Επιμέλεια: Παξινός Μιχάλης1, Λυγάτσικας Χρήστος2

1Ειδικευόμενος Ω.Ρ.Λ. Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», 
Αθήνα, 2Διευθυντής ΩΡΛ Γενικού Νοσοκομείου ΤρικάλωνΠαξινός 

Μιχάλης

Sesterhenn AM, 
Folz BJ,. Werner JA., 
Operative Techniques 
in Otolaryngology-
Head and Neck 
Surgery Volume 19, 
Issue 1, March 2008; 
Pages 26-32




