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ΠαγκOσμια ΩΡΛ νEα

Είναι καλά εδραιωμένη η άποψη ότι η 
αδενοειδεκτομή είναι χρήσιμη στη θε-
ραπεία της χρονίας ρινοκολπίτιδας (ΧΡ) 

που είναι ανθεκτική στα αντιβιοτικά. 
Αδενοειδείς εκβλαστήσεις που αφαιρέθηκαν 

από ασθενείς με ΧΡ είχαν σχεδόν όλη την επι-
φάνεια του βλεννογόνου τους καλυμμένη με 
βιοφίλμς,  σε αντίθεση με την πενιχρή επικάλυ-
ψη των αδενοειδών ασθενών με αποφρακτική 
υπνική άπνοια (OSAS) (p<0,001). Η ελαττω-
μένη μεταβολική δραστηριότητα, ο ελαττωμέ-
νος ρυθμός ανάπτυξης και η μεταβίβαση των 
γονιδίων αντίστασης, όλα συμβάλλουν στην 
ανθεκτική φύση των βιοφίλμς στα αντιβιοτικά. 

Αυτές οι μεταβολικά άμισχες κοινωνίες απο-
βάλλουν πλαγκτονικούς μικροοργανισμούς σε 
διαλλείπουσα βάση. Ως εκ τούτου, τα βιοφίλ-
μς στο ρινοφάρυγγα των παιδιών με ΧΡ μπο-
ρεί να δράσουν ως χρόνια αποθήκη βακτηρι-
διακών παθογόνων, που είναι ανθεκτικά στα 
κλασικά αντιβιοτικά. Επίσης, ο μηχανισμός κα-
θαρισμού των βιοφίλμς από το ρινοφάρυγγα 
μπορεί να εξηγήσει το κλινικό όφελος που πα-
ρατηρήθηκε με την αδενοειδεκτομή σ’ αυτήν 
την υποομάδα παιδιατρικών ασθενών. 

Εντοπισμός βιοφίλμς στις αδενοειδείς εκβλαστήσεις στη χρονία ρινοκολπίτιδα
Ιdentification of adenoid biofilms in chronic rhinosinusitis 

Η τοποθέτηση σωληνίσκου 
τυμπανοστομίας σε μι-
κρά παιδιά με επίμονη 

εκκριτική ωτίτιδα χωρίς καθυστέ-
ρηση και αναμονή της εξέλιξης 
της κατάστασης δε βελτιώνει την 
πνευματική εξέλιξη στα παιδιά 
ηλικίας 9-11 ετών. Τούτο επιδεί-
χτηκε με πρόσφατες έρευνες, 
καθώς με την πάροδο του χρόνου 
το συσσωρευμένο έκκριμα στο 
μέσον ους υποχωρεί συνήθως 
μόνο του.

Τα τελευταία 40 έτη η έρευνα 
έχει συνδέσει την επίμονη συσ-
σώρευση υγρού στο μέσον ους 
με βαρηκοΐα αγωγιμότητας, με 
επακόλουθο την καθυστέρηση της 
ανάπτυξης των παιδιών. Μετά από 
αυτό, όλες οι ομόφωνες οδηγίες 
αντιμετώπισης αυτής της κατάστα-
σης έδιδαν εντολή της άμεσης το-
ποθέτησης σωληνίσκου τυμπανο-

στομίας ως μεθόδου της βελτίω-
σης της ανάπτυξης των παιδιών. 
Παρά τούτο, οι πρόσφατες ανα-
κοινώσεις έχουν αμφισβητήσει 
την αξία αυτής της προσέγγισης 
του προβλήματος.

Αξιολογώντας τις τρέχουσες με-
λέτες της ομάδας του Dr. Jack L. 
Paradise, από το Πανεπιστήμιο 
του Pittsburgh, βρέθηκε ότι η βι-
αστική τοποθέτηση σωληνίσκου 
τυμπανοστομίας σε παιδιά μικρό-
τερα των 3 ετών δε βελτίωσε την 
αναπτυξιακή τους εξέλιξη στις ηλι-
κίες των 3, 4 ή 6 ετών.

Η εστίαση αυτής της μελέτης 
ήταν η επανεκτίμηση της ανά-
πτυξης αυτών των παιδιών τώ-
ρα που πλησιάζουν το 9ο - 11ο 
έτος. «Υπάρχουν ορισμένες ανα-
πτυξιακές εξελίξεις, όπως η επιδε-
ξιότητα στην ανάγνωση, που δεν 
μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα 

στο 6ο έτος της ζωής», σημείωσε 
ο Dr. Paradise.

Η μελέτη περιλάμβανε 429 παι-
διά με επίμονη μέση εκκριτική 
ωτίτιδα, τα οποία τυχαία επελέ-
γησαν να τους τοποθετηθεί βια-
στικά ο σωληνίσκος της τυμπανο-
στομίας και άλλα παιδιά στα οποία 
αποφασίστηκε μεν η τοποθέτη-
ση αλλά καθυστερημένα και τα 
παιδιά τέθηκαν υπό παρακολού-
θηση. Η καθυστέρηση της τοπο-
θέτησης διήρκεσε 6-9 μήνες με-
τά την τυχαία επιλογή των παιδι-
ών και εφόσον διαρκούσε ακόμη 
η εκκριτική ωτίτιδα. 

Ως επίμονη μέση εκκριτική ωτί-
τιδα χαρακτηρίστηκε η αμφοτερό-
πλευρη συλλογή εκκρίματος διάρ-
κειας 90 ημερών ή η μονόπλευ-
ρη συλλογή εκκρίματος διάρκειας 
135 ημερών.

Δεν υπήρξε απόδειξη ότι η βι-
αστική τοποθέτηση σωληνίσκου 
τυμπανοστομίας βελτίωσε την 
αναπτυξιακή εξέλιξη των παιδι-
ών. Βρέθηκε ότι οι επιδόσεις στην 
αντίληψη της ανάγνωσης, στην 
άρθρωση του λόγου, στο γράψι-
μο και στην ικανότητα διενέργει-
ας μαθηματικών πράξεων ήταν 
όμοιες και στις δύο ομάδες των 
παιδιών που έκαναν βιαστική και 

καθυστερημένη τοποθέτηση σω-
ληνίσκου. Συγκρίθηκαν, επίσης, η 
ικανότητα συγκέντρωσης και η ικα-
νότητα συνεχούς όρασης και ακο-
ής. «Τα ευρήματα συμπίπτουν με 
αυτά που βρέθηκαν σε προηγού-
μενες αναλύσεις της μελέτης αυ-
τής της ομάδας». Ο Dr. Paradise 
δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι κλινικοί 
γιατροί μπορεί πιθανόν να περι-
μένουν επί ένα έτος και να δουν 
αν έχει απορροφηθεί μόνο του το 
συσσωρευμένο υγρό στο μέσον 
ους». Υπολόγισε, μάλιστα, ότι πι-
θανόν θα μπορούσε να αποφευ-
χθεί η τοποθέτηση τυμπανοσωλη-
νίσκου στο 75% των παιδιών με 
επίμονη εκκριτική ωτίτιδα. 

Ο κριτής των δηλώσεων του Dr. 
Paradise, ο Dr. Stephen Berman, 
από το Πανεπιστήμιο του Colorado 
School of Medicine στο Denver 
των ΗΠΑ, σχολίασε αυτά τα ευ-
ρήματα ως εξής: «Η επιμονή των 
ευρημάτων του Dr. Paradise και 
των συνεργατών του, μετά από 
μακρά παρακολούθηση των ασθε-
νών του, παρέχουν πειστική από-
δειξη ότι η επίμονη μέση εκκριτική 
ωτίτιδα σε ένα, κατά τα άλλα, φυ-
σιολογικό παιδί δεν του προκαλεί 
οποιαδήποτε διαταραχή της πνευ-
ματικής του ανάπτυξης.»

Η βιαστική τοποθέτηση σωληνίσκου τυμπανοστομίας 
δε βελτιώνει την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού
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Τ α αντιβιοτικά συνιστώνται κλινικά για τη 
θεραπεία της οξείας ρινοκολπίτιδας. Όμως, 
είναι δυνατόν οι ασθενείς να διακόψουν 

τη θεραπεία μόλις δουν θεραπευτικό αποτέλε-
σμα και να μην τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα 
θεραπείας που υποδεικνύει το φύλλο οδηγιών 
του αντιβιοτικού. Τούτο μπορεί να επηρεάσει 
το αποτέλεσμα και τις υποτροπές της νόσου. 
Στην παρούσα ανασκοπική μελέτη εξετάστηκαν 
τα αποτελέσματα της θεραπείας σε ασθενείς με 
οξεία βακτηριδιακή ρινοκολπίτιδα που πήραν 
μοξιφλοξασίνη και λεβοφλοξασίνη και δεν τή-
ρησαν τις οδηγίες του φύλλου οδηγιών, που 
αφορούσαν στη διάρκεια της θεραπείας. 

Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης έδειξαν 
ότι οι ασθενείς με οξεία βακτηριδιακή ρινοκολπί-
τιδα, που τους χορηγήθηκε η μοξιφλοξασίνη, την 
πήραν για βραχύτερο χρονικό διάστημα από το 
συνιστώμενο στο φύλλο οδηγιών. 

Παρά τη βραχύτερη διάρκεια της θεραπείας, η 
μοξιφλοξασίνη απέδωσε καλύτερα αποτελέσματα 
από τη λεβοφλοξασίνη, όσον αφορά στους κιν-
δύνους αποτυχίας της θεραπείας και τις υποτρο-
πές της νόσου. Επιπλέον, οι συνολικές δαπάνες 
ήταν χαμηλότερες για τους ασθενείς που θερα-
πεύτηκαν με μοξιφλοξασίνη. 

Mοξιφλοξασίνη έναντι λεβοφλοξασίνης 
για τη θεραπεία της οξείας ρινοκολπίτιδας: 

μια ανασκοπική ανάλυση της βάσης δεδομένων της διάρκειας θεραπείας,
αποτελεσμάτων και δαπανών

Moxifloxacin versus levofloxacin for treatment of acute rhinosinusitis: a retrospective 
database analysis of treatment duration, outcomes, and charges 

H τρέχουσα έρευνα της ωτοσκλήρυνσης
Current research in otosclerosis

Η ωτοσκλήρυνση είναι 
μια διαταραχή του αν-
θρώπινου λιθοειδούς 

οστού με μια κληρονομική 
προδιάθεση που την κατατάσ-
σει μεταξύ των συνηθέστερων 
επίκτητων αιτίων απώλειας της 
ακοής. 

Πρόσφατα ευρήματα: Οι μελέ-
τες της γενετικής έχουν αποκαλύ-
ψει ότι η ωτοσκλήρυνση είναι μια 
ετερογενής νόσος με αποδείξεις 
παρουσίας ελλειμμάτων σε του-
λάχιστον επτά γονίδια που έχουν 
σχέση με έξι ευδιάκριτους χρωμο-
σωμιακούς τόπους. Οι μετρήσεις 

υψηλών επιπέδων της έκφρασης 
της οστεοπρωτεγερίνης στη φυσιο-
λογική ωτική κάψα και τους μαλα-
κούς ιστούς του κοχλία παρέχει την 
πρώτη μοριακή επίγνωση για το γι-
ατί η φυσιολογική ωτική κάψα ανα-
σχηματίζεται ελάχιστα (remodels 
minimally) ή καθόλου. 

Η πτώση της πρωτεγερίνης των 
ποντικών παρέχει το καλύτερο δια-
θέσιμο ζωικό μοντέλο που διατίθε-
ται σήμερα για τη μελέτη του ανα-
σχηματισμού (remodelling) της 
ανώμαλης ωτικής κάψας, που μοιά-
ζει πολύ με την ωτοσκλήρυνση. 

Υπάρχουν βασικές αποδείξεις 

ότι ο ιός της ιλαράς παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην παθογένεση της 
ωτοσκλήρυνσης, αν και οι μηχα-
νισμοί με τους οποίους ο ιός προ-
καλεί την ωτοσκλήρυνση παρα-
μένουν άγνωστοι. Τα ποσοτικά 
μέτρα της αγγειογένεσης μπο-
ρούν αξιόπιστα να βοηθήσουν 
στη διάκριση μεταξύ της κλινικής 
και της ιστολογικής ωτοσκλήρυν-
σης. Οι εξελίξεις του αναδυομέ-
νου πεδίου της οστεοανοσολογί-
ας πιθανόν να έχουν αντίκτυπο 
και να ωφελήσουν την έρευνα 
της ωτοσκλήρυνσης.  
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