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ΣΚΟΠΟΣ: Να καθοριστεί η αναγκαιότητα, καθώς και το κόστος της ιστο-
λογικής εξέτασης των δειγμάτων, σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής και αδε-
νοτομής. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ανασκόπηση εργασιών από τη διεθνή ιατρική 
βιβλιογραφία. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη βα-
σισμένη σε εργασίες της διεθνούς ιατρικής βιβλιογραφίας, με θέμα τις επεμ-
βάσεις αμυγδαλεκτομής και αδενοτομής, καθώς και των χειρουργικών επι-
πλοκών που σχετίζονται με αυτές. Οι αναφορές των εργασιών ανασκοπήθη-
καν με σκοπό να προσθέσουν περισσότερες πληροφορίες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν 20 εργασίες με 
54.901 ασθενείς. Σε 54 ασθενείς διαγνώσθηκε κακοήθεια (0.087%). Σε 48 
από αυτούς (88%) υπήρχε προεγχειρητική υποψία κακοήθειας, όπως ασυμ-
μετρία αμυγδαλών, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια ή ασυνήθης κλινική επισκό-
πηση. Οι υπόλοιποι 6 ασθενείς δεν παρουσίαζαν υποψία για κακοήθεια προ-
εγχειρητικά με ποσοστό 0.011%. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διενέργεια ιστολογικής εξέτασης σε επεμβάσεις α-
μυγδαλεκτομής και αδενοτομής ενδείκνυται μόνο επί υποψίας κακοήθειας, 
όπως σε ασθενείς με ασύμμετρες αμυγδαλές, ιστορικό κακοήθειας, συνοδό 
μόρφωμα τραχήλου, ύποπτη σύσταση των αμυγδαλών, απώλεια βάρους 
και άλλα ενδεικτικά συμπτώματα. 
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ΠαγκOσμια ΩΡΛ νEα

Η σκοπιμότητα της ιστολογικής εξέτασης σε επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής 
και αδενοτομής

Routine Histologic Examination is Unnecessary  

for Tonsillectomy or Adenoidectomy 

Νοοτροπίες και αντιλήψεις των γονέων για την παιδιατρική 
αποφρακτική υπνική άπνοια και την αδενοειδεκτομή

Parental understanding and attitudes of pediatric obstructive sleep apnea 
and adenotonsillectomy

Οι Strocker και Shapiro NL ερεύνησαν 
τις γονεϊκές αντιλήψεις και γνώσεις 
για την αποφρακτική υπνική άπνοια 

και την αδενοειδεκτομή επί 584 ασθενών. 
Βρέθηκε ότι το 95% των γονέων αναγνώρισαν 
ότι η παιδιατρική υπνική άπνοια αποτελεί 
«σοβαρή κατάσταση». Δεκαπέντε στους ε-
κατό θεώρησαν τους εαυτούς τους γνώστες 
του θέματος. 

Το ένα πέμπτο καταλάβαινε ότι η αποφρα-
κτική υπνική άπνοια θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε καρδιοαναπνευστική νόσο, ανεπαρκή 

σωματική ανάπτυξη ή να δημιουργήσει προ-
βλήματα συμπεριφοράς, όπως διαταραχή συ-
γκέντρωσης της προσοχής και υπερκινητικότη-
τα. Λιγότερο του 20% γνώριζε ότι η παιδιατρι-
κή υπνική άπνοια θα μπορούσε να θεραπευτεί 
με αδενοειδεκτομή. 37% πίστευε ότι η αδενο-
αμυγδαλεκτομή αποτελεί μια παρωχημένη θε-
ραπευτική διαδικασία. Μόλις οι γονείς ενημε-
ρώθηκαν ότι η αποφρακτική υπνική άπνοια 
στα παιδιά μπορεί να θεραπευτεί με αδενοει-
δοαμυγδαλεκτομή, το 82% εμφάνισε αδημο-
νία πότε τα παιδιά τους θα κάνουν αδενοειδο-

αμυγδαλεκτομή. Από αυτή την έρευνα εξάγεται 
το συμπέρασμα ότι οι γονείς δεν έχουν κατα-
νόηση για τα συμπτώματα της παιδικής υπνι-
κής άπνοιας εξαιτίας της υπερτροφίας των α-
δενοειδών εκβλαστήσεων και των αμυγδαλών 
και τα επακόλουθά της στη γενική υγεία των 
παιδιών. Οι ωτορινολαρυγγολόγοι λοιπόν ο-
φείλουν να αναπτύξουν ευρύτερες οδούς επι-
κοινωνίας τόσο με τους παιδιάτρους, όσο και 
με τους γονείς των παιδιών με υπνικές άπνοι-
ες, συνεπεία της υπερτροφίας των αδενοειδών 
εκβλαστήσεων και των αμυγδαλών. 
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Απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση και στο χειρισμό 
της παραρρινοκολπίτιδας στα παιδιά

Imaging techniques in the diagnosis and management 
of rhinosinusitis in children

Η παραρρινοκολπίτιδα στα παιδιά είναι ένα σύνηθες πρόβλημα. 
Η διάγνωση και της οξείας και της χρόνιας παραρρινοκολ-
πίτιδας, όσον αφορά τον πληθυσμό των παιδιών, πρέπει να 

γίνεται βασικά από την κλινική εικόνα και όχι μόνο από τα ακτινο-
λογικά ευρήματα. Η απλή ακτινογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μέθοδος απεικόνισης για διάφορες παθολογικές καταστάσεις των 
παραρρινίων κόλπων, αλλά η αξονική τομογραφία παραμένει μέθο-
δος εκλογής για την απεικονιστική εκτίμηση της οξείας και χρόνιας 
παραρρινοκολπίτιδας. 

Στην οξεία παραρρινοκολπίτιδα, η αξονική ενδείκνυται σε ασθενείς με 
συμπτωματολογία που διαρκεί πάνω από 10 ημέρες υπό θεραπεία και 

σε ασθενείς με υποψία επιπλοκών (ειδικά του εγκεφάλου και του οφθαλ-
μικού κόγχου). Σε αντίθεση με την αξονική τομογραφία, η μαγνητική το-
μογραφία των παραρρινίων κόλπων, του οφθαλμικού κόγχου και του ε-
γκεφάλου πρέπει να γίνεται επί υποψίας εκτεταμένων ή πολλαπλών επι-
πλοκών της παραρρινοκολπίτιδας. 

Για την διάγνωση και αντιμετώπιση της χρόνιας παραρρινοκολπίτι-
δας η αξονική τομογραφία είναι η πλέον ενδεδειγμένη, διότι παρέχει 
λεπτομερώς πληροφορίες για την ανατομία της περιοχής, όταν και το 
χειρουργείο είναι απαραίτητο. Οι μελέτες της πυρηνικής ιατρικής και 
των υπερήχων είναι σπανίως ενδεικνυόμενες στην οξεία και χρόνια πα-
ραρρινοκολπίτιδα.

Triulzi F, Zirpoli S. 
Pediatr Allergy Immunol 
2007; 18 (Suppl. 18):46-
49.
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ΣΚΟΠΟΣ: Tόσο ιατροί όσο και ασθενείς ανη-
συχούν σχετικά με την έκθεση in vivo εμφυτευ-
μένων μεταλλικών προθέσεων αναβολοτομής σε 
τομογράφους απεικόνισης μαγνητικού συντονι-
σμού (MRI).Όσο οι μαγνητικοί τομογράφοι γί-

νονται πιο ισχυροί, τόσο η πιθανότητα μετατό-
πισης της προθέσεως αναβολοτομής, λόγω η-
λεκτρομαγνητικών δυνάμεων αυξάνεται. Έχει 
υποτεθεί ότι κάποιες μεταλλικές προθέσεις ανα-
βολοτομής μπορούν να εκτεθούν σε ισχυρούς 
μαγνητικούς τομογράφους, χωρίς να οδηγήσουν 
σε μείζονες επιπλοκές για τους ασθενείς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ανασκόπηση της ια-
τρικής βιβλιογραφίας, μια αναδρομική ανασκό-
πηση περιστατικού και ιατρική μελέτη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό 
Ιατρικό Κέντρο.

YΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Έλαβαν χώρα ανα-
σκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας, μια ανα-
δρομική ανασκόπηση περιστατικού και μια κλι-
νική μελέτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ιστορία των προθέ-
σεων αναβολοτομής, ένα δυσάρεστο περιστα-
τικό προέκυψε σε έναν ασθενή που συσχετίστη-
κε αιτιολογικά με την έκθεση σε μαγνητικό πε-
δίο ελαττωματικής πρόθεσης αναβολοτομής. 
Από την άλλη πλευρά, μια ανασκόπηση της βι-
βλιογραφίας σε πειράματα που διερευνούν τη 
χρήση προθέσεων αναβολοτομής και μαγνητι-
κών πεδίων αποκάλυψε έλλειψη κλινικών αναφο-

ρών. Επιπρόσθετα, 2 ιατρικές μελέτες αποκάλυ-

ψαν την έλλειψη περιπτώσεων συμπτωμάτων ή 

βλαπτικής επίδρασης στα ώτα ασθενών με προ-

θέσεις αναβολοτομής που είχαν εκτεθεί σε έναν 

μαγνητικό τομογράφο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς με με-

ταλλικές προθέσεις αναβολοτομής μπορούν να 

σταλούν στον μαγνητικό τομογράφο, με την ε-

ξαίρεση αυτών που φέρουν μια συγκεκριμένη 

ελαττωματικού τύπου πρόθεση. Την εξαίρεση α-

ποτελεί μια τυχαία κατασκευαστική αστοχία το 

1987 σε αρκετές παρτίδες πιστονιών Mc Gee με 

μαγνητικό κράμα. Οι ασθενείς που φέρουν αυ-

τού του τύπου τις ειδικά εντοπισμένες παρτίδες 

πιστονιών Mc Gee θα πρέπει να σταλούν σε έ-

ναν υπολογιστικό τομογράφο ή θα πρέπει να υ-

ποβληθούν εκ νέου σε εμφύτευση διαφορετικού 

τύπου πρόθεσης αν οι μαγνητικές τομές είναι α-

παραίτητες. Συνιστάται στους κατασκευαστές να 

χρησιμοποιούν μη ηλεκτρομαγνητιζόμενα μέταλ-

λα, όπως το τιτάνιο για την παραγωγή μεταλλι-

κών προθέσεων αναβολοτομής.

Μαγνητικοί τομογράφοι και η πρόθεση αναβολοτομής

MRI scanners and the stapes prosthesis

Fritsch, Michael H.
Otology and 
Neurotology 2007 
Sep; 28(6):733-738.
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Οι Mehle και συν. (2007) εκτίμησαν τα ευρήματα των αξο-
νικών τομογραφιών ημικρανιακών ασθενών με «κολπική 
κεφαλαλγία» και τα συνέκριναν με τα ευρήματα αξονικών 

τομογραφιών μη ημικρανιακών ασθενών με «κολπική κεφαλαλγία». 
Μέχρι τώρα ως ασθενείς με «κολπική κεφαλαλγία» χαρακτηρίζονται 
όσοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ημικρανιακής κεφαλαλγίας, όπως τα 
έχει καθορίσει η International Headache Society (IHS). Λίγες μελέτες 
έχουν συσχετίσει σ’ αυτούς τους ασθενείς τα ρινολογικά ενοχλήματα 
και τα ευρήματα των αξονικών τομογραφιών. 

Οι ανωτέρω μελετητές αξιολόγησαν προοπτικά 35 ασθενείς με «κολ-
πική κεφαλαλγία» και τους παρέπεμψαν για αξονική τομογραφία των 
παραρρινίων κοιλοτήτων (καταγράφηκαν ως επίδοση a Lund-Mackay 

[L-M]) και αναλύθηκαν για την παρουσία φυσαλιδώδους κόγχης (concha 
bullosa) και σκολίωσης του ρινικού. Στη συνέχεια συνέκριναν τα ευρή-
ματα στην ομάδα των ημικρανιακών και των μη ημικρανιακών ασθενών 
με «κολπική κεφαλαλγία». Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι 26 α-
σθενείς (74.3%) ικανοποιούσαν τα κριτήρια της IHS για την ημικρανία. 
Η μέση επίδοση στις αξονικές τομογραφίες δεν διέφερε σημαντικά με-
ταξύ της ομάδας με ημικρανία (2.07) και της ομάδας χωρίς ημικρανία 
(2.66). Πέντε από τους ασθενείς της ομάδας των ημικρανιακών ασθε-
νών είχαν ουσιαστική νόσο στους κόλπους ακτινογραφικά (με L-M επί-
δοση πάνω από 5). Η φυσαλιδώδης κόγχη (Concha bullosa) τουλάχι-
στον της μιας μέσης ρινικής κόγχης ήταν συνηθέστερη στην ομάδα των 
μη ημικρανιακών ασθενών. Οι συγγραφείς αναλύουν στη μελέτη τους 
την αντανάκλαση του πόνου, την κολπική νόσο, την φυσαλιδώδη κόγχη 
και τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Στα συμπεράσματά τους α-
ναφέρουν ότι η πλειοψηφία των ασθενών με «κολπική κεφαλαλγία» ικα-
νοποιούν τα κριτήρια της IHS για την ημικρανία. Με έκπληξη διαπιστώ-
θηκε ότι οι ασθενείς συχνά έχουν ακτινογραφικά ευρήματα νόσου των 
κόλπων. Τούτο εγείρει την πιθανότητα δημιουργίας λανθασμένης διά-
γνωσης στους ΩΡΛ ασθενείς ή τη διαπίστωση συνύπαρξης κολπικής νό-
σου και ημικρανίας. Οι ασθενείς με θετικό ιστορικό ημικρανίας είναι φα-
νερό ότι δεν έχουν ανάγκη πλήρους ΩΡΛ έρευνας και πιθανόν και της α-
ξονικής τομογραφίας.

Ευρήματα της αξονικής τομογραφίας σε ημικρανιακούς ασθενείς 
με «Κολπική Κεφαλαλγία»

Sinus CT Scan Findings in «Sinus 

Headache» Migraineurs
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Η τραχειοστομία, μια συνήθης διε-
νεργηθείσα μέθοδος. Η Βελγική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (BVP-SBP) 

και ο Βελγικός Οργανισμός Καρδιοθωρακικής 
Χειρουργικής (BACTS) ανέπτυξαν οδηγίες 
όσον αφορά στην τραχειοστομία για μη-
χανική αναπνοή στους ενήλικες, ενώ για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία 
της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
(ACCP).

Τα μέλη της επιτροπής τα οποία εξέδωσαν 
τις συνιστώμενες οδηγίες επανεξέτασαν τις 
ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας στο θέμα 
της τραχειοστομίας και μετά από συζήτηση, 
οι προτεινόμενες οδηγίες καταχωρήθηκαν 
στο διαδίκτυο για παρατηρήσεις και υποδεί-
ξεις από τα μέλη της εταιρείας. Οι υποδείξεις 
αυτές, όποτε αυτό κρίθηκε αναγκαίο, υιοθε-
τήθηκαν και προσαρμόσθηκαν στις οδηγίες 
της επιτροπής.

Περιγράφηκαν οι διαφορετικές τεχνικές 
της τραχειοστομίας και συζητήθηκαν τα πι-
θανά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της διαδερμικής τραχειοστομίας, έναντι της 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, ενώ έγινε 
και αναφορά σε άμεσες ή όψιμες επιπλοκές. 
Πρέπει να χρησιμοποιούνται cuff χαμηλής 
πίεσης και μεγάλου όγκου και η πίεση των 
cuff πρέπει να ελέγχεται με συσκευές κατα-
γραφής (monitor) κάθε φορά μετά από την 

Τραχειοστομία: κλινική ανασκόπηση και οδηγίες

Tracheotomy: clinical review and guidelines

De Leyn P, Bedert 
L, Delcroix M, 
Depuydt P, 
Lauwers G, Sokolov 
Y, Van Meerhaeghe 
A, Van Schil P. Eur 
J Cardiothorac 
Surg 2007 Sep; 
32(3):412-21.
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αλλαγή του τραχειοσωλήνα, ενώ τα εισπνεό-
μενα αέρια θα πρέπει να υγραίνονται και να 
ζεσταίνονται.

Για το χρόνο πραγματοποίησης της τραχειο-
στομίας δεν υπάρχουν ακριβείς μελέτες ώστε να 
καθιερωθεί ένα πρωτόκολλο, επομένως η πραγ-
ματοποίηση της τραχειοστομίας πρέπει να εξα-
τομικεύεται. Σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται 
σε κρίσιμη κατάσταση και απαιτούν μακράς 
διάρκειας μηχανική αναπνοή, όταν η τραχειο-
στομία γίνεται νωρίς (μέσα στην πρώτη εβδο-
μάδα) μπορεί να μειώσει το διάστημα της μη-
χανικής αναπνοής και το διάστημα παραμονής 

τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 
Η διαδερμικη τραχειοστομία φαίνεται να 

είναι πιο ασφαλής σε σχέση με την κλασσική 
μέθοδο της τραχειοστομίας, όσον αφορά στις 
διεγχειρητικές επιπλοκές. Στη διαδερμική πα-
ρατηρούνται λιγότερες λοιμώξεις στο τραύμα. 
Συγκρίνοντας την διαδερμική με την κλασσική 
μέθοδο της τραχειοστομίας, κατά την διάρκεια 
της επέμβασης, η διαδερμική κοστίζει λιγότε-
ρο και μειώνει τον χρόνο μεταξύ της απόφα-
σης και της πραγματοποίησης της τραχειοστο-
μίας και έχει μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας. 
Επίσης, συζητήθηκαν και οι διαφορετικές τεχνι-

κές διαδερμικής τραχειοστομίας.
Προτείνουμε τη διαδερμική τραχειοστομία, 

η οποία πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο του 
βρογχοσκοπίου. Λόγω της απλότητας της τε-
χνικής και του μικρού χρόνου της επέμβασης, 
η τροποποιημένη Ciaglia Blue Rhino τεχνική 
συνηγορεί υπέρ της τεχνικής εκλογής. Η δια-
δερμική τραχειοστομία μπορεί να θεωρηθεί 
ως εγχείρηση εκλογής στην εκλεκτική μη επεί-
γουσα τραχειοστομία. Υπάρχουν κάποιες σχε-
τικές αντενδείξεις για την διαδερμική τραχειο-
στομία, αλλά με την αυξανόμενη εμπειρία αυ-
τές έχουν γίνει σπάνιες.

ΘΕΜΑ: Το σύνδρομο Lemierre συνήθως προκαλείται από στοματοφα-
ρυγγική φλεγμονή σε υγιείς ενήλικες και οδηγεί σε θρομβοφλεβίτιδα της 
έσω σφαγίτιδας φλέβας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σηπτική εμβολή 
και βακτηριαιμία. Ο πιο συνήθης μικροοργανισμός είναι το Fusobacterium 
necrophorum. Το σύνδρομο Lemierre αναφερόταν σαν «ξεχασμένη α-
σθένεια». Στις μέρες μας, με την αυξημένη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά 
και τη μειωμένη υποψία για το σύνδρομο, η «ξεχασμένη» αυτή ασθένεια 
πρέπει να μπει στη διαφορική διάγνωση. Το σύνδρομο Lemierre έχει ση-
μαντική νοσηρότητα. Επιπλοκές εις βάρος των κρανιακών νεύρων σχετί-
ζονται με τη νόσο αυτή και τα τελευταία χρόνια είναι σε συνεχή αύξηση. 
Από την βιβλιογραφία αναφέρονται για το σύνδρομο αυτό άρθρα σε ια-
τρικά και μικροβιολογικά περιοδικά, αλλά σπάνια σε ΩΡΛ. Με την εργα-

σία αυτή αναδεικνύεται η σοβαρότητα της ασθένειας αυτής και οι διαφο-
ρετικές μορφές της.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Παρουσιάζεται μια αναδρομή στην βιβλιογραφία, καθώς 
και δύο περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας. Καθένα από 
αυτά έχει διαφορετική εμφάνιση και νευρολογικές επιπλοκές. Το πρώτο 
παρουσίασε παράλυση της ΙΧ έως και της ΧΙΙ εγκεφαλικής συζυγίας και το 
άλλο πολυνευροπάθεια και έμφρακτο του μετωπιαίου λοβού μαζί με άλ-
λες επιπλοκές σε διάφορα συστήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση του συνδρόμου Lemierre δεν είναι πά-
ντα δυνατή στην κλινική πράξη, ενώ αρκετές φορές οι καλλιέργειες αίμα-
τος είναι αρνητικές. Είναι αναγκαία, λοιπόν, η έντονη κλινική εγρήγορση 
για την έγκαιρη διάγνωση. 

Σύνδρομο Lemierre: απολογισμός και δύο περιστατικά 

Lemierre syndrome: two cases and a review
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Η επίπτωση της παρουσίας του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων 
στο χολοστεάτωμα

Prevalence of human papillomavirus DNA in cholesteatomas
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ΠΕΡΙΛΗψΗ: Το χολοστεάτωμα επιδεικνύει ιστομορφολο-
γικά χαρακτηριστικά, όπως η κοιλοκύττωση και η θηλωματώ-
δης αύξηση, που παρατηρούνται σε περιπτώσεις παθήσεων 
που προκαλούνται από τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμά-
των (HPV). Δύο προηγηθείσες μελέτες διερεύνησαν τον πι-
θανό ρόλο του ιού στην ανάπτυξη χολοστεατώματος και α-
νίχνευσαν τους υπότυπους 6 και 11 με επίπτωση που κυμαι-
νόταν από 3 έως 36%. 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να αξι-
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ολογήσει την επίπτωση διαφόρων υποτύπων 
του ιού στο χολοστεάτωμα με τη χρήση ενός 
ευαίσθητου συστήματος ανίχνευσης του DNA 
του ιού. 

29 βιοψίες από χολοστεατωματώδεις μάζες 
ερευνήθηκαν για την ύπαρξη DNA του ιού με 

τη χρήση μίας διπλού βήματος ευρέος φάσμα-
τος PCR (PCR και nested PCR). 

Τα θετικά για HPV δείγματα επιβεβαιώθηκαν 
με διαδικασία αλληλούχησης (sequencing). Η 
ευαισθησία της εφαρμοσθείσας PCR ήταν 0,1 α-
ντίγραφο/γένωμα. Μία από τις 29 βιοψίες ήταν 

θετική με βάση τα αποτελέσματα της PCR. Λόγω 
της μικρής επίπτωσης, κατά την ανίχνευση του 
DNA του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων 
στο χολοστεάτωμα, η λοίμωξη από κοινούς υ-
πότυπους του HPV δεν φαίνεται να αποτελεί πα-
ράγοντα κινδύνου για το χολοστεάτωμα.

Tα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή περιορίζουν τα οφθαλμικά συμπτώματα που 
σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα

Intranasal corticosteroids reduce ocular symptoms associated with allergic rhinitis 

Όλα τα κλινικά δεδομένα υποστηρίζουν τα θετικά αποτελέσματα 
των ενδορρινικών κορτικοστεροειδών στα οφθαλμικά συμπτώ-
ματα που σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα. Ο Naclerio 

(2007) επεξεργάστηκε όλες τις διαθέσιμες στη βιβλιογραφία έρευνες 
που αφορούσαν στη δράση των ενδορρινικών κορτικοστεροειδών και 
των επιδράσεών τους στα οφθαλμικά αλλεργικά συμπτώματα. 

Η μελέτη επέδειξε ότι τα οφθαλμικά συμπτώματα είναι συνηθισμένα 
στους ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα και σχετίζονται με περιορισμένη ποι-
ότητα ζωής των ασθενών και ουσιαστικό οικονομικό κόστος. Μετά την ά-
μεση επαφή του επιθηλίου του επιπεφυκότα με το παθογόνο αλλεργιογό-

νο προκαλείται μια αντίδραση τύπου 1 (δηλαδή αντίδραση στην οποία 
συμμετέχουν IgE ανοσοσφαιρίνες). Μετά την άμεση αντίδραση ακολου-
θεί η όψιμη αντίδραση, με υποτροπή των συμπτωμάτων και διήθηση του 
επιπεφυκότα με κύτταρα της φλεγμονής. Η όψιμη αντίδραση μπορεί να 
εκδηλωθεί 4-8 ώρες αργότερα από την αρχική αντίδραση και φαίνεται να 
εξαρτάται η έντασή της από την ποσότητα των αλλεργιογόνων. Στην πρό-
κληση των οφθαλμικών συμπτωμάτων στην αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να 
συμβάλλει και η τροποποίηση των ρινο-οφθαλμικών οδών. Τα κλινικά δε-
δομένα δείχνουν ότι τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή περιορίζουν σημα-
ντικά τα συνολικά και μεμονωμένα οφθαλμικά συμπτώματα στα άτομα με 
αλλεργική ρινίτιδα. Σε μετα-αναλύσεις βρέθηκε ότι τα από του στόματος 
και τα τοπικά αντιϊσταμινικά δεν υπερτερούν των ενδορρινικών κορτικο-
στεροειδών στον περιορισμό των οφθαλμικών αλλεργικών συμπτωμάτων, 
ενώ είναι σπάνιες οι παρενέργειες από τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή 
από τους οφθαλμούς. Ο Naclerio συμπεραίνει ότι τα ενδορρινικά κορτι-
κοστεροειδή είναι αποτελεσματικά και καλώς ανεκτά για την θεραπεία των 
οφθαλμικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα και 
ότι χρειάζονται παραπέρα μελέτες για την καλύτερη κατανόηση των μη-
χανισμών της δράσης των ενδορρινικών κορτικοστεροειδών στα οφθαλ-
μικά αλλεργικά συμπτώματα. 
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Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και 
η μετεγχειρητική αιμορραγία μετά από αδενο-

αμυγδαλεκτομή σε παιδιατρικούς ασθενείς

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs 

and Postoperative Bleeding Following 

Adenotonsillectomy in Pediatric Patients

Οι Jeyakumar et al (2008) με αναδρομική μελέτη τους 
εκτίμησαν τα αποτελέσματα των μη στεροειδών α-
ντιφλεγμονωδών φαρμάκων επί της μετεγχειρητικής 

αιμορραγίας σε παιδιά με αμυγδαλοαδενοτομή που βασίστηκε 
σε δύο διαφορετικές μονάδες τριτοβάθμιας υγείας. Στη μελέτη 
περιέλαβαν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών που υπέστησαν επι-
λεκτική αμυγδαλοαδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή. 

Οι επεμβάσεις έγιναν βάσει των ενδείξεων που υπήρχαν και 
χρησιμοποιήθηκαν όλες οι χειρουργικές τεχνικές. Αποκλείστηκαν 
από τη μελέτη παιδιά με αιμορραγική διάθεση και παιδιά στα ο-
ποία υπήρχαν αντενδείξεις χορήγησης μη στεροειδών αντιφλεγ-
μονωδών φαρμάκων. 

Από τα 1.160 παιδιά που τηρούσαν τα κριτήρια για να επιλε-
γούν, τα 673 υπέστησαν αμυγδαλοαδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή 
και στα οποία δεν χορηγήθηκε προεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά 
ιμπουπροφαίνη. Σε 487 ασθενείς που υπέστησαν αμυγδαλοαδε-
νοτομή ή αμυγδαλεκτομή ρουτίνας χορηγήθηκε μετεγχειρητικά 
ιβουπροφαίνη. Σημειώθηκε μετεγχειρητική αιμορραγία σε ποσο-
στό 0.7% σε ασθενείς που δεν τους επιτράπηκε η λήψη ιμπουπρο-
φαίνης περιεγχειρητικά. Στην ομάδα των ασθενών που τους επι-
τράπηκε η λήψη ιμπουπροφαίνης περιεγχειρητικά εμφανίστηκε 
αιμορραγία σε ποσοστό 1.0%. Βάσει αυτού του ευρήματος δεν 
αντενδείκνυται η μετεγχειρητική χορήγηση ιμπουπροφαίνης επί 
αδενοαμυγδαλεκτομής ή αδενοτομής, εφόσον υπάρχει ένδειξη 
καταστολής του μετεγχειρητικού πόνου.
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Οι βιταμίνες Ε και C στη θεραπεία της ιδιοπαθούς αιφνίδιας 

νευραισθητήριας βαρηκοΐας

Vitamin E and vitamin C in the treatment of idiopathic sudden 

sensorineural hearing loss

ConClusion: The results of this study suggest that the administration 
of vitamin E and vitamin C to patients with idiopathic sudden 
sensorineural hearing loss (ISSHL) has beneficial effects by reducing 
the level of reactive oxygen metabolites produced by inner ear ischaemia 
and reperfusion injury after treatment. 

objeCtives: The purpose of this study was to investigate the efficacy 
of antioxidant vitamin E and vitamin C in the treatment of ISSHL. 

Patients and methods: In a retrospective chart review, a total of 
87 patients were enrolled who fulfilled the following inclusion criteria: 
1) sudden onset of sensorineural hearing loss, 2) cause of hearing loss 
unknown, 3) hearing loss did not fluctuate, 4) arithmetic mean of 
hearing levels at 250, 500, 1.000, 2.000 and 4.000 Hz exceeded 40 dB 
and 5) treatment was started within 14 days from the onset of hearing 
loss. All the patients were treated with steroids and/or alprostadil. In 
the study group, patients additionally received vitamin E (tocopherol 
nicotinate, 600 mg/day) and vitamin C (1.200 mg/day) orally. 

Results: The hearing gain after therapy was 29.4 dB and the 
improvement rate was 63.3% in the study group, compared with 18.5 
dB and 44.0% in the control group. Significant improvement was seen 
in the hearing gain and recovery rate in the study group.

Χημικοί μεσολαβητές και κυτταροκίνες στην αλλεργική και την ιογενή ρινίτιδα

Mediators and cytokines in allergic and viral-triggered rhinitis

Klemens C, Rasp G, 
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Allergy Asthma 
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28(4):434-41. 

Η διαλείπουσα αλλεργική ρινίτιδα και το 
κοινό κρυολόγημα αποτελούν συχνές 
καταστάσεις που δείχνουν την ίδια 

συμπτωματολογία. Οι Klemens et al (2008) 
ερεύνησαν το είδος των κυτταροκινών στις 
ρινικές εκκρίσεις ασθενών με συμπτώματα 
συνεπεία αλλεργικής και ιογενούς ρινίτιδας. 
Οι ρινικές εκκρίσεις αναλύθηκαν με τεχνικές 
ανοσοαπορρόφησης (immunosorbent assay 
techniques) χρησιμοποιώντας μια σειρά αντι-
δραστηρίων κυτταροκινών και την εξέταση 
ρουτίνας ELISA. 

Οι αλλεργικοί ασθενείς είχαν σημαντικά υ-
ψηλότερα επίπεδα ηωσινοφιλικής κατιοντι-
κής πρωτεΐνης (ECP), ιντερλευκίνης-5 (IL)-5 
και τρυπτάσης. 

Στους ασθενείς με ιογενή ρινίτιδα βρέθηκαν 
σημαντικά αυξημένα επίπεδα συγκεντρώσεων 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών  (IL-1b, IL-6, 

IL-7, IL-17), ιντερφερόνης [IFN] γάμμα, του 
παράγοντα νέκρωσης όγκου, των χημειοκινών 
για την κυτταρική διήθηση (IL-8, χημειοελκυ-
στική πρωτεΐνη μονοκυττάρων 1 και η φλεγ-
μονώδης πρωτεΐνη 1 βήτα μακροφάγων), πα-
ράγοντες για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 
[παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυτ-
τάρων (granulocyte colony-stimulating factor, 
G-CSF) και παράγοντας διέγερσης αποικιών 
κοκκιοκυττάρων μακροφάγων (granulocyte 
macrophage colony-stimulating factor, GM-
CSF] και η ελαστάση. 

Η  IL-10 ανιχνεύτηκε μόνο στην ιογενή ρι-
νίτιδα. 

Η IL-4 ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ασθε-
νείς με ιογενή ρινίτιδα παρά σε ασθενείς με 
αλλεργική ρινίτιδα.

Η IL-5 ήταν σημαντικά υψηλότερη σε α-
σθενείς με ιογενή ρινίτιδα σε σύγκριση προς 

μάρτυρες.  
Στην ιογενή ρινίτιδα κυρίως κυτταροκίνες 

Τh1-τύπου με ισχυρούς προφλεγμονώδεις χη-
μικούς μεσολαβητές.  Επιδείχτηκαν και παρά-
γοντες που αντανακλούν μια ουδετεροφιλική 
και ηωσινοφιλική ανοσοαπόκριση, λόγω της  
IL-5, IL-8, GM-CSF, ECP και της ελαστάσης.

Οι ρινικές εκκρίσεις των ασθενών με αλλερ-
γική ρινίτιδα έδειξαν υψηλότερες συγκεντρώ-
σεις τρυπτάσης, IL-5 και ECP, πράγμα που α-
ντανακλά ανοσοαποκρίσεις μαστοκυττάρων  
και ηωσινοφίλων. Τα επίπεδα της IL-4 στις ρι-
νικές εκκρίσεις δεν είναι αυξημένα στην αλ-
λεργική ρινίτιδα, αλλά στην ιογενή.  Η IL-4 
επίσης μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στον 
περιορισμό των φλεγμονωδών διαδικασιών 
αναστέλλοντας την παραγωγή φλεγμονωδών 
κυτταροκινών. 
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