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A large individual patient data meta-analysis 
recently showed that children aged less than 
2 years with bilateral, as compared with uni-

lateral, acute otitis media (AOM) were at higher risk 
for persistent symptoms without antibiotic treatment. 
Prior studies have shown a propensity for children with 
bilateral AOM to be infected with bacterial pathogens, 
specifically Haemophilus influenzae. 

Compared with children who have unilateral AOM, 
children with bilateral AOM are more likely to have bac-
teria in the MEF and have more severe inflammation of 
the tympanic membrane. This may help explain why 
children with bilateral AOM are more likely to experi-
ence persistent symptoms without antibiotic treatment. 
Laterality of AOM should be considered when discuss-
ing treatment options with parents.

(Ο όρος “Laterality” περιφραστικά εδώ σημαίνει την επι-
λογή της εκδήλωσης της οξείας μέσης ωτίτιδας στο ένα ή σε 
αμφότερα τα ώτα. Γίνονται ευπρόσδεκτες προτάσεις από τους 
αναγνώστες για την εξεύρεση της κατάλληλης μονολεκτικής 
απόδοσης το όρου laterality στα Ελληνικά).
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Τραυματισμός της χορδής του τυμπάνου: χειρουργικά ευρήματα και μετεγχειρητικά συμπτώματα

A prospective study was conducted over 
2 years on 140 middle ear operations 
analyzing taste disturbances. The op-

erations were subdivided into myringoplasty/
tympanoplasty (56 cases), mastoidectomy (64 
cases), and tympanotomy (20 cases). 

The aim of this study was to assess wheth-
er operative findings of chorda tympani nerve 
(CTN) trauma correlate with postoperative 

symptoms. Ιt was found that twenty-one (15%) 
patients reported taste disturbance. Altered taste 
was most reported (n= 15,71%) with loss of 
taste reported by 29% (n= 6). Symptoms were 
most observed in the tympanotomy group 
(45%). Stretching of the CTN was associated 
with more symptoms than nerve transection. 
Recovery was complete in 76% (n=16) of the 
symptomatic cases by 12 months. For this rea-

son, patients who undergo middle ear surgery 
should be thoroughly counseled with respect 
to CTN injury and symptoms regardless of the 
type of damage to the nerve. This study high-
lights the high incidence of postoperative alter-
ations in taste after middle ear surgery, espe-
cially in non-diseased ears and that CTN tran-
section results in fewer symptoms than CTN 
stretching. 

Σε μια προοπτική μελέτη των Michael et al 
(2007), που διήρκεσε πάνω από 2 έτη, επί 
140 επεμβάσεων του μέσου ωτός αναλύ-

θηκαν οι διαταραχές της γεύσης. Οι επεμβάσεις 
υποδιαιρέθηκαν σε μυριγγοπλαστική/τυμπα-
νοπλαστική (56 περιπτώσεις), μαστοειδεκτο-
μή (64 περιπτώσεις) και τυμπανοτομία (20 
περιπτώσεις). 

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί 
εάν τα χειρουργικά ευρήματα του τραυματισμού 
του νεύρου της χορδής του τυμπάνου σχετίζο-
νται με τα μετεγχειρητικά συμπτώματα. Βρέθηκε 
ότι εικοσιένα ασθενείς (15%) ανέφεραν διαταρα-
χή της γεύσης. Αλλαγμένη γεύση ήταν η συχνό-
τερη (15,71%), απώλεια της γεύσης ανέφερε το 
29% (n= 6). Τα συμπτώματα παρατηρήθηκαν 
κατά κύριο λόγο στην ομάδα της τυμπανοτομί-

ας (45%). Η διάταση της χορδής του τυμπάνου 
είχε σχέση με περισσότερα συμπτώματα από την 
εκτομή του νεύρου. Αποκατάσταση επήλθε πλή-
ρως στο 76% (n=16) των συμπτωματικών περι-
πτώσεων μετά παρέλευση 12 μηνών. Γι’ αυτό το 
λόγο οι ασθενείς που υφίστανται επέμβαση στο 
μέσον ους θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως 
για την πιθανότητα βλάβης της χορδής του τυ-
μπάνου και των συμπτωμάτων που μπορεί να 
προκληθούν ανεξαρτήτως του τύπου της βλά-
βης του νεύρου. Η μελέτη αυτή τονίζει την υψη-
λή συχνότητα των μετεγχειρητικών αλλαγών στη 
γεύση μετά από επέμβαση στο μέσον ους, ιδιαί-
τερα σε αυτιά που δεν πάσχουν και το ότι η εκτο-
μή της χορδής του τυμπάνου προκαλεί λιγότερα 
συμπτώματα από τη διάταση του νεύρου.

ΠαγκOσμια ΩΡΛ νEα

Μια πρόσφατη μεγάλη εξατομικευμένη 
μεταανάλυση δεδομένων ασθενών έδειξε 
ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών με 

αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα βρίσκονταν 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο επίμονων συμπτωμάτων 
χωρίς θεραπεία με αντιβιοτικό, σε σύγκριση με 
παιδιά με μονόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα.

Προηγηθείσες μελέτες έχουν δείξει μια τάση των 
παιδιών με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα να 
μολύνονται με παθογόνα βακτηρίδια, ιδίως με τον 
Haemophilus influenzae. Συγκρινόμενα τα παιδιά με 
μονόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα με τα παιδιά που εί-
χαν αμφοτερόπλευρη μέση ωτίτιδα, είναι πιθανότε-
ρο τα τελευταία να έχουν βακτηρίδια στο υγρό του 
μέσου ωτός και σοβαρότερη φλεγμονή στο τύμπα-
νο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση γιατί τα 
παιδιά με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα είναι 
πιθανότερο να υποφέρουν από επίμονα συμπτώμα-
τα, αν δεν τους χορηγηθεί αντιβιοτικό. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μονόπλευρο ή το 
αμφοτερόπλευρο της οξείας μέσης ωτίτιδας, όταν 
συζητούνται οι θεραπευτικές επιλογές της.

Mονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα: 
διαφορετικά κλινικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά

Laterality of acute otitis media: different clinical and microbiologic characteristics

McCormick David, Chandler 
Stephanie, Chonmaitree 
Tasnee. Pediatric Infectious 
Disease Journal 2007 July; 
26(7):583-588.

Chorda tympani injury: operative findings and postoperative symptoms

Philip Michael, Vivek Raut MS. 
Otolaryngology - Head and Neck Surgery 
2007 June; 136(6):978-981.
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Η έμμεση ενδοσκόπηση φθορισμού του 
λάρυγγος έχει αποδειχτεί ότι διευκολύνει 
την ανίχνευση και αφορισμό της προ-

καρκινικής και καρκινικής βλάβης. H μέθοδος 
είναι εύκολη στο χειρισμό και μπορεί να εφαρ-
μοστεί στο εξωτερικό ιατρείο. Έτσι, η έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου και των προδρομικών 
βλαβών του απλοποιείται. Oι Arens C. et al 
(2007) συνέκριναν την έμμεση λαρυγγοσκό-
πηση αυτοφθορισμού με τη λαρυγγοσκόπηση 
πρόκλησης φθορισμού με 5-Aminolevulinic 
Acid-Induced Protoporphyrin IX (5-ALA-induced 
PPIX fluorescence laryngoscopy) με μια προκα-
ταρκτική μελέτη 56 ασθενών ύποπτων για προ-
καρκινικές ή καρκινικές βλάβες που ερευνήθηκαν 
πρωταρχικά με την έμμεση λαρυγγοσκόπηση 
αυτοφθορισμού.

Σε ένα δεύτερο στάδιο εφαρμόστηκε τοπικά στο 
λάρυγγα με εισπνοή 5-ALA-NaCl (0,6%) και επα-
ναλήφθηκε η λαρυγγοσκόπηση έμμεσου φθορι-
σμού 2 ώρες μετά την εφαρμογή. Ο αυτοφθορι-

σμός, καθώς και ο φθορισμός που παρήχθη με 
5-ALA προκλήθηκε με φιλτραρισμένο φως (375-
440 nm) λαμπτήρα ξένου βραχέος τόξου και 
επεξεργασμένου με ένα σύστημα κάμερας CCD 
(D-light-AF System, Storz, Tuttlingen, Germany). 
Καταγράφηκαν εικόνες που ελήφθησαν με λευ-
κό φως και φθορισμό και αμέσως καθορίστηκαν 
για διάγνωση και τελικά συγκρίθηκαν με τα πα-
θολογοϊστολογικά ευρήματα. Ο απαρατήρητος 
λαρυγγικός βλεννογόνος παρουσίασε έναν τυ-
πικό πράσινο φθορισμό στην ενδοσκόπηση αυ-
τοφθορισμού, που μετατράπηκε σε γαλάζιο με 
την 5-ALA λαρυγγοσκόπηση. 

Οι προκαρκινικές και οι καρκινικές βλάβες 

επέδειξαν μια απώλεια του αυτοφθορισμού κα-
τά την ενδοσκόπηση αυτοφθορισμού, ενώ με 
τη λαρυγγοσκόπηση 5-ALA παρατηρήθηκε αυ-
ξημένος φθορισμός πρωτοπορφυρίνης ΙΧ. Και 
οι δυο απεικονιστικές τεχνικές ήταν κατάλληλες 
για τη διάκριση μεταξύ των καλοήθων από τις 
προκαρκινικές ή καρκινικές βλάβες. Αντίθετα, ο 
φθορισμός PPIX αναγνωρίστηκε εύκολα σε φω-
νητικές χορδές με ουλές. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα των ερευνητών, αμφότερες αυτές οι 
μη επεμβατικές τεχνικές απεικόνισης είναι χρή-
σιμες στην έγκαιρη διάγνωση του λαρυγγικού 
καρκίνου. 

Επιπλέον, ο αυτοφθορισμός μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί άμεσα χωρίς εφαρμογή φαρμάκου 
και πιθανές παρενέργειες. 

Ο φθορισμός με 5-ALA φαίνεται να είναι κα-
ταλληλότερος για τη διαγνωστική εξέταση των 
βλαβών του βλεννογόνου στις υποτροπιάζου-
σες προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες μετά 
τη χειρουργική επέμβαση.

H έμμεση λαρυγγοσκόπηση φθορισμού στη διάγνωση των προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών

Arens C, Reußner D, Woenkhaus J, Leunig A, Betz C, Glanz H. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2007 June; 264(6):621-626(6).
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Indirect fluorescence endoscopy of the larynx 
has proven to facilitate the detection and 
delineation of precancerous and cancerous 

lesion. The method is easy to handle and can 
be performed on an outpatient basis. Early 
diagnosis of laryngeal cancer and its precursor 
lesions is simplified. Arens C. et al (2007) com-
pared indirect autofluorescence laryngoscopy to 
5-Aminolevulinic Acid-Induced Protoporphyrin 
IX Fluorescence in a prospective study, where 
56 patients with suspected precancerous or 
cancerous lesions were primarily investigated 
by indirect autofluorescence laryngoscopy. In a 
second step, 5-ALA-NaCl (0,6%) was topically 
applied to the larynx by inhalation and indirect 

fluorescence laryngoscopy repeated 2 h after 
application. 

Autofluorescence as well as 5-ALA-induced flu-
orescence was induced by filtered light (375-440 
nm) of a xenon short arc lamp and processed by 
a CCD camera system (D-light-AF System, Storz, 
Tuttlingen, Germany). White-light and fluores-
cence images were digitally recorded, immedi-
ately assessed for diagnosis and finally compared 
to pathohistological findings. Inconspicuous la-
ryngeal mucosa presented a typical green fluo-
rescence signal in autofluorescence endoscopy, 
which turned blue during 5-ALA-laryngoscopy. 

Precancerous and cancerous lesions displayed 
a loss of autofluorescence in autofluorescence en-

doscopy whereas increased protoporphyrin IX flu-
orescence could be observed in 5-ALA laryngos-
copy. Both imaging techniques were suitable to 
distinguish benign from precancerous or cancer-
ous lesions. In contrast PPIX fluorescence was eas-
ily recognized in scarred vocal folds. According 
to our results, both non-invasive fluorescence im-
aging techniques are useful in the early diagno-
sis of laryngeal cancer. 

Moreover autofluorescence can be used imme-
diately without drug application and possible side 
effects. 5-ALA-induced fluorescence seems to be 
more suited for diagnostic examination of mu-
cosal lesions in recurrent precancerous and can-
cerous lesions after surgery. 

Indirect fluorescence laryngoscopy in the diagnosis of precancerous and cancerous laryngeal lesions

Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με ετήσια ρινίτιδα

H υπογλώσσια ανοσοθεραπεία έχει μια 
αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσμα-
τικότητα, παρά το γεγονός ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί λίγες μακροχρόνιες μελέτες σε 
ασθενείς με ολοετήσια ρινίτιδα. Οι Tahamiler et 
al (2007) αξιολόγησαν τη μακροχρόνια αποτελε-
σματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας 
σε εκατόν τριαντα επτά ασθενείς με αλλεργίες 
στα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού. 

Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ειδική για 
τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού υπογλώσσια 
ανοσοθεραπεία επί 2-3 έτη και παρατηρήθηκαν για άλλα 3 έτη μετά τη δι-
ακοπή της θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην ομά-
δα Α (67 ασθενείς) που πήραν ενεργό θεραπεία για 2 έτη και στη συνέ-
χεια επί ένα έτος εικονικό φάρμακο και στην ομάδα Β (70 ασθενείς) που 

πήραν ανοσοθεραπεία επί 3 έτη. Η επιτυ-
χία της θεραπείας αξιολογήθηκε με την κα-
ταμέτρηση των συμπτωμάτων, τα αποτε-
λέσματα των ενδοεπιδερμικών δοκιμασιών 
νυγμού και τα αποτελέσματα των δοκιμα-
σιών πρόκλησης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης, βρέθηκε μεγαλύτερη βελτίωση με 
την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία των τρι-
ών ετών σε σύγκριση με την υπογλώσσια 

ανοσοθεραπεία των 2 ετών, βλέποντας τα συγκριτικά αποτελέσματα συνο-
λικά των 6 ετών. Συμπερασματικά: Τα 3 έτη υπογλώσσιας ανοσοθεραπεί-
ας είναι αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με ολοετήσια αλλεργική ρι-
νίτιδα που χρειάζονται ανοσοθεραπεία και δεν αποδέχονται την υποδόρια 
οδό χορήγησης αλλεργιογόνων.

Επιμέλεια: Αριστείδης 
Χατζόγλου, ΩΡΛ Κοζάνη

Tahamiler Rauf, Saritzali Gkioukxel, Canakcioglu Salih. 
Allergy Laryngoscope 2007 June; 117(6):965-969. 
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Sublingual immunotherapy has a 
documented clinical efficacy, but only 
a few long-term studies have been 

performed in people with perennial rhinitis. 
Tahamiler et al (2007) evaluated the long-term 
efficacy of sublingual immunotherapy in one 
hundred thirty-seven patients with allergies 
to house dust mites. 

The patients were treated with sublingual 
house dust-mite-specific immunotherapy for 2 or 

3 years and were also observed for 3 years after 
discontinuation of the treatment. The patients 
were divided into 2 groups: group A (67 patients) 
received active treatment for 2 years and then 
1 year for placebo and group B (70 patients) 
received active treatment for 3 years. The success 
of the treatment was evaluated with the symptom 
score, skin prick test results and the nasal allergen 
challenge score.

According to this study results, it was 

found a greater improvement in the 3 years 
of sublingual immunotherapy compared with 
the 2 years of sublingual immunotherapy 
when they looked at the comparative results 
of the total 6 years. It was concluded that 3 
years of sublingual immunotherapy is efficient 
treatment for patients with perennial allergic 
rhinitis who require immunotherapy and do 
not accept the subcutaneous route of allergen 
administration.

Long-term efficacy of sublingual immunotherapy  
in patients with perennial rhinitis

Επιμέλεια: 
Αθανάσιος 
Ελευθεράκης 
ειδικευόμενος 
ΩΡΛ, Χαλκίδα

Παροδικές συσχετίσεις μεταξύ κρυολογημάτων, ιών του ανώτερου αναπνευστικού 
που ανιχνεύτηκαν με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και της μέσης ωτίτιδας σε μικρά παιδιά, 

που παρακολουθήθηκαν μετά από μια τυπικά ψυχρή εποχή

Birgit Winther, Cuneyt M. Alper, Ellen M. Mandel, 
William J. Doyle, J. Owen Hendley. Pediatrics 2007 
Jun; 119(6):1069-75.

Η μέση ωτίτιδα είναι μια συχνή επι-
πλοκή των ιογενών λοιμώξεων του 
ανώτερου αναπνευστικού και οι 

αναφορές συνύπαρξης αυτών των νόσων 
αυξάνουν με την ευαισθησία των δοκιμα-
σιών και την πυκνότητα των δειγμάτων. 
Οι Winther et al (2007) ερεύνησαν ένα 
σύνολo 60 παιδιών από 24 οικογένειες, 
τα οποία παρακολουθήθηκαν από τον 
Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Απρίλιο 
του 2004, με την καθημερινή καταγραφή 
από τους γονείς τους των σημείων της 
νόσου, εβδομαδιαία εξέταση των αυτιών 
με πνευματικό ωτοσκόπιο και περιοδικό 
έλεγχο της αλυσιδωτής αντίδρασης πο-
λυμεράσης των ρινικών εκκριμάτων που 
συλλέγονταν για κοινούς ιούς. 

Οι ερευνητές καθόρισαν τη συχνότητα 

των επιπλοκών της μέσης ωτίτιδας σε μι-
κρά παιδιά, όταν προσκομίστηκαν για νό-
σους που έμοιαζαν με κρυολόγημα και της 
ταυτόχρονης αποκάλυψης ιού από το ρι-
νοφάρυγγα. Η νόσος που μοιάζει με κρυ-
ολόγημα δεν αποτελούσε την προϋπόθε-
ση για την ανίχνευση ιών στη μύτη και το 
ρινοφάρυγγα με τη δοκιμασία αλυσιδω-
τής αντίδρασης πολυμεράσης. Η ανίχνευ-
ση ιού με τη δοκιμασία αλυσιδωτής αντί-
δρασης πολυμεράσης και ενώ απουσιά-
ζει μια νόσος που μοιάζει με κρυολόγημα, 
σχετίζεται με επιπλοκές σε μερικά άτομα. 
Σ’ αυτόν τον πληθυσμό των παιδιών που 
εξετάστηκαν, η συχνότητα της επιπλοκής 
της μέσης ωτίτιδας στη νόσο που έμοιαζε 
με κρυολόγημα ανήλθε στο 33%.

Otitis media is a frequent complica-
tion of a viral upper respiratory 
tract infection and the reported 

co-incidence of those diseases increases 
with assay sensitivity and sampling den-
sity. Winther et al (2007) investigated a 
total of 60 children from 24 families who 
followed from October 2003 through April 

30, 2004, by daily parental recording of 
illness signs, weekly pneumatic otoscopic 
examinations and periodic polymerase 
chain reaction assay of collected nasal fluids 
for common viruses. 

They determined the incidence of oti-
tis-media complications in young children 
when referenced to cold-like illnesses and 

to concurrent virus recovery from the naso-
pharynx. A cold-like illness was not a pre-
requisite for polymerase chain reaction de-
tection of viruses in the nose and nasophar-
ynx of young children. 

Viral detection by polymerase chain re-
action in the absence of a cold-like illness is 
associated with complications in some sub-
jects. Otitis media is a complication of viral 
infection both with and without concurrent 
cold-like illnesses, thus downwardly biasing 
coincidence estimates that use cold-based 
illnesses as the denominator. In this popu-
lation, the otitis-media complication rate for 
a cold-like illness was 33%. 

Temporal relationships between colds, upper respiratory viruses 
detected by polymerase chain reaction and otitis media 

in young children followed through a typical cold season
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EIΣΑΓΩΓΗ: Οι χειρουργικές τεχνικές για την 
αφαίρεση των νεοπλασμάτων της παρω-
τίδας έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο 

των ετών βάσει της σημασίας των σχέσεων του 
αδένα με το προσωπικό νεύρο, την ιστολογική 
συμπεριφορά των παρωτιδικών όγκων και της 
συχνότητας υποτροπής από τις ειδικές τεχνικές. 
Η παρωτιδεκτομή με εκτομή του προσωπικού 

νεύρου έχει γίνει η επέμβαση επιλογής στην 
αφαίρεση των παρωτιδικών νεοπλασμάτων, 
λόγω της μικρής συχνότητας υποτροπής. Παρά 
τούτο, αυτές οι πλέον περιεκτικές εκτομές μπορεί 
να προκαλέσουν σημαντικές μετεγχειρητικές 
επιπλοκές, μερικές από τις οποίες κοσμητικά 
είναι ανυπόφορες. Γι’ αυτό οι Smith και Komisar 
(2007) προτείνουν ότι μια πιο περιορισμένη 
εκτομή οδηγεί σε παρόμοια χαμηλή συχνό-
τητα υποτροπής, αλλά με μικρότερο κίνδυνο 
επιπλοκών. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναδρο-
μική ανασκόπηση των κλινικών αποτελεσμάτων 
και παθολογοανατομικής 27 ασθενών που υπέ-
στησαν εξωκαψική εκτομή για παρωτιδικά νεο-
πλάσματα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι όγκοι είχαν εντο-
πιστεί στον επιπολής λοβό της παρωτίδας και το 
μέγεθος των μαζών κυμαινόταν από 4,0 έως 1,0 

cm (μέσος όρος 2,4 cm) σε διάμετρο. Η παθολο-
γοανατομική των όγκων της παρωτίδας συνίστα-
το από 11 πλειομορφικά αδενώματα, έξι όγκους 
του Warthin, έξι καλοήθεις επιθηλιακές κύστεις, μια 
σαρκοειδική βλάβη, δύο λεμφοειδικές υπερπλασίες 
και ένα σάρκωμα του Kaposi. Δεν υπήρξαν περι-
πτώσεις ρήξης της κάψας. Δεν υπήρξε παροδική ή 
μόνιμη παράλυση του προσωπικού και καμιά πε-
ρίπτωση συνδρόμου Frei. Ένας ασθενής ανέπτυ-
ξε σιαλοκήλη, η οποία αναρροφήθηκε και διαλύ-
θηκε μετά από 3 μήνες. Δεν υπήρχαν υποτροπές 
με μετεγχειρητική παρακολούθηση μεταξύ των 5 
μηνών και 6 ετών (μέσος όρος 41 μήνες). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνιστάται η εξωκαψική εκτο-
μή για τα καλοήθη παρωτιδικά νεοπλάσματα, εξ 
αιτίας των αποδεκτών συχνοτήτων υποτροπής με 
περιορισμένες επιπλοκές σε σύγκριση με την επι-
πολής παρωτιδεκτομή.

Smith Sarah L, Komisar Arnold. Laryngoscope 
2007 July; 117(7):1163-1167.

Επιμέλεια: Γεώργιος 
Αναστασόπουλος, 
Διευθυντής 
ΩΡΛ Κλινικής 
Νοσοκομείου 
Metropolitan, 
Μοσχάτο, Πειραιάς

Περιορισμένη παρωτιδεκτομή: Ο ρόλος της εξωκαψικής εκτομής 
στα παρωτιδικά νεοπλάσματα

Limited parotidectomy: 
the role of extracapsular dissection in parotid 

gland neoplasms

INTRODUCTION: Surgical techniques for parotid gland neoplasm 
removal have been shaped over the years by the importance 
of the gland’s relationship with the facial nerve, histologic 

behavior of parotid tumors, and recurrence rates from specific 
techniques. Parotidectomy with facial nerve dissection has become 
the procedure of choice in removal of parotid gland neoplasms 
because of the resulting low recurrence rate. However, these more 
comprehensive dissections can cause significant postoperative 
complications, some cosmetically devastating. For that reason Smith 
and Komisar (2007) propose that a more limited dissection yields 
a similar low recurrence rate but with less risk of complications. 

METHODS: A retrospective review of the clinical outcomes and 
pathology of 27 patients who underwent extracapsular dissection 
for parotid gland neoplasms. 

RESULTS: All tumors were located in the superficial lobe of the pa-
rotid gland and size of the masses ranged from 4,0 to 1,0 cm (mean 
2,4 cm) in diameter. Pathology of the parotid tumors consisted of 
11 pleomorphic adenomas, six Warthin’s tumors, six benign epi-
thelial cysts, one sarcoid lesion, two lymphoid hyperplasia, and one 
Kaposi’s sarcoma. There were no cases of capsular rupture. 

There was no temporary or permanent facial paralysis and no 
incidence of Frey’s syndrome. One patient developed a sialocele, 
which was aspirated and resolved after 3 months. There were no 
recurrences with follow-up times between 5 months and 6 years 
(mean 41 mo). 

CONCLUSION: Τhey suggest extracapsular dissection for benign 
parotid neoplasms because of the acceptable recurrence rates with 
limited complications as compared to superficial parotidectomy.

Επιμέλεια: Νίκος 
Γιαννακόπουλος, 
ΩΡΛ Κομοτηνή

Kaiser HB, Naclerio RM, Given J, Toler TN, Ellsworth 
A, Philpot EE. J Allergy Clin Immunol 2007 Jun; 
119(6):1430-7. Epub 2007 Apr 5.

Ρινικό σπρέι φουορικής φλουτικασόνης: μια ευχέρεια επιλογής μονοθεραπείας για τα συμπτώματα της 
εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας

Η φουορική φλουτικασόνη (εμπορική 
ονομασία USAN) είναι ένα νέο, ενι-
σχυμένης χημικής συγγένειας γλυκο-

κορτικοστεροειδές, που χορηγείται με μία 
μοναδική εκ του πλαγίου ενεργοποιούμενη 
συσκευή για την αντιμετώπιση της εποχιακής 
αλλεργικής ρινίτιδας (ΕΑΡ). Οι Kaiser et al 
(2007) εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια του ρινικού σπρέι φουορι-
κής φλουτικασόνης, με μια δόση την ημέρα, 
χορηγώντας 110 microg σε ασθενείς άνω των 

12 ετών με φθινοπωρινή ΕΑΡ. 
Χρησιμοποίησαν 299 ασθενείς, που πήραν 

φουορική φλουτικασόνη ή εικονικό φάρμακο 
επί δύο εβδομάδες με διπλή-τυφλή, τυχαιοποι-
ημένη σε παράλληλες ομάδες, μελέτη. 

Οι ασθενείς εκτίμησαν τα ρινικά και οφθαλ-
μικά συμπτώματά τους, χρησιμοποιώντας βαθ-
μίδα κατηγοριών τεσσάρων σημείων. Η αποτε-
λεσματικότητα αξιολογήθηκε με βάση τη μέση 
αλλαγή από τη βασική γραμμή των αντανακλα-
στικών και στιγμιαίων συνολικών ρινικών συ-
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μπτωμάτων και των αντανακλαστικών συνολικών οφθαλμικών συμπτωμά-
των. Η φουορική φλουτικασόνη παρήγαγε σημαντικά μεγαλύτερες βελτι-
ώσεις από το εικονικό φάρμακο στα ημερήσια αντανακλαστικά συνολικά 
ρινικά συμπτώματα (-1,473, P< ,001, πρωταρχικό τελικό σημείο), στα πρω-
ινά, προ της δόσης, στιγμιαία συνολικά ρινικά συμπτώματα (-1,375, P< 
,001), στα ημερήσια αντανακλαστικά συνολικά οφθαλμικά συμπτώματα 
(-0,600, P= ,004) και στην αξιολογημένη από τον ασθενή συνολική από-
κριση στη θεραπεία (P< ,001). 

Η έναρξη του θεραπευτικού αποτελέσματος συνέβη μετά από 8 ώρες 

από τη λήψη της αρχικής δόσης. Η φουορική φλουτικασόνη ήταν καλά 
ανεκτή.

Συμπερασματικά, η φουορική φλοτικασόνη σε δόση 110 microg μια 
φορά την ημέρα ήταν αποτελεσματική και καλά ανεκτή για τη θεραπεία 
των ρινικών συμπτωμάτων της ΕΑΡ σε ασθενείς άνω των 12 ετών. Η θε-
ραπεία προκάλεσε σημαντικές βελτιώσεις στα οφθαλμικά συμπτώματα. Η 
φουορική φλουτικασόνη ήταν ταχείας δράσεως, όπως φάνηκε από τη μέ-
σα σε 8 ώρες έναρξη της δράσης της και παρείχε έλεγχο των συμπτωμά-
των όλο το εικοσιτετράωρο.

Fluticasone furoate (USAN-approved name) is a novel, enhanced-
affinity glucocorticoid administered in a unique side-actuated 
device for the management of seasonal allergic rhinitis (SAR). 

Kaiser et al (2007) evaluated the efficacy and safety of once-daily 
fluticasone furoate nasal spray, 110 microg, in patients aged 12 
years or older with fall SAR. Patients (n= 299) received fluticasone 
furoate or placebo for 2 weeks in this double-blind, parallel-group 
randomized study. 

Patients evaluated nasal and ocular symptoms using a 4-point cate-
goric scale. Efficacy was assessed on the basis of the mean change from 

baseline in reflective and instantaneous total nasal symptom scores and 
reflective total ocular symptom scores. Fluticasone furoate produced sig-
nificantly greater improvements than placebo in daily reflective total na-
sal symptom score (-1,473, P< ,001, primary end point), morning pre-
dose instantaneous total nasal symptom score (-1,375, P< ,001), daily 
reflective total ocular symptom score (-0,600, P= ,004) and patient-ra-
ted overall response to therapy (P< ,001). 

The onset of therapeutic effect occurred at 8 hours after initial admi-
nistration. Fluticasone furoate was well tolerated. Conclusively, flutica-
sone furoate, 110 microg once daily, was effective and well tolerated for 
the treatment of nasal symptoms of SAR in patients aged 12 years and ol-
der. Treatment also produced significant improvements in ocular symp-
toms. Fluticasone furoate was fast acting, as indicated by an 8-hour on-
set of action and provided 24-hour symptom control. 

Fluticasone furoate nasal spray: a single treatment 
option  for the symptoms of seasonal allergic rhinitis

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy 
of the novel topical immune 
modulator tacrolimus in chronic 

uninfectious otherwise therapy-resistant 
external otitis (EO). 

STUDY DESIGN: Prospective clinical study. 
PATIENTS AND METHODS: There were 53 
patients aged 5 to 83 years. An ear wick con-
taining 0,1% tacrolimus ointment (Protopic) 

was inserted into the external auditory ca-
nal every 2nd to 3rd day. Altogether, the 
wick was changed three times. The pre-
, intra- and posttherapeutic state of the 
clinical parameters otalgia, edema, otorrhea, 
erythema, pruritus and desquamation was 
rated by means of a 6-point score system. 
Treatment efficiency was evaluated on the 
basis of follow-up investigations at 3-month 

intervals, a standardized findings sheet and 
photograph documentation.

RESULTS: The short-term results showed 
a clear improvement in 85% of the patients 
and significant reductions of the severity 
levels for all clinical parameters investigat-
ed (P< ,001). 

Concerning the long-term results, a one-
time treatment cycle led to complete healing 

Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕ-
ΘΟΔΟΙ: Σε 53 ασθενείς ηλικίας 5 έως 
83 ετών τοποθετήθηκε μέσα στον έξω 

ακουστικό πόρο κάθε 2η και 3η ημέρα ένα ωτικό 
τολύπιο με 0,1% αλοιφή τακρόλιμους (Protopic). 
Το τολύπιο αλλάχθηκε συνολικά τρεις φορές. Η 
προ-, ενδο- και μετα-θεραπευτική κατάσταση 
των κλινικών παραμέτρων της ωταλγίας, οιδή-
ματος, ωτόρροιας, ερυθήματος, κνησμού και 
απολέπισης βαθμολογήθηκαν με ένα σύστημα 
έξι σημείων. Η αποτελεσματικότητα της θερα-

πείας εκτιμήθηκε βάσει της παρακολούθησης 
σε μεσοδιάστημα τριών μηνών καταγράφηκε 
και τεκμηριώθηκε φωτοραφικά. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα βραχύχρονα αποτελέ-
σματα έδειξαν μια καθαρή βελτίωση στο 85% 
των ασθενών και σημαντικούς περιορισμούς των 
επιπέδων σοβαρότητας για όλες τις κλινικές πα-
ραμέτρους που ερευνήθηκαν (Ρ< ,001). Όσον 
αφορά στα μακροχρόνια αποτελέσματα, ένας 
κύκλος θεραπείας οδήγησε σε πλήρη επούλω-
ση στο 46% των ασθενών κατά τη διάρκεια μι-

ας παρακολούθησης από 10 έως 22 μήνες. Από 
τους ασθενείς, το 54% είχε υποτροπή επεισοδί-
ων εξωτερικής ωτίτιδας με σημαντικά εκτεταμέ-
να χρονικά μεσοδιαστήματα ελεύθερα συμπτω-
μάτων. Η επανεφαρμογή θεραπείας με τακρόλι-
μους ανακούφισε την υποτροπιάζουσα πορεία 
της νόσου και περιόρισε σημαντικά τον αριθμό 
των επεισοδίων της εξωτερικής ωτίτιδας. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου παρατήρησης δε διαπι-
στώθηκαν σχετικές παρενέργειες, εκτός από ένα 
τοπικό αίσθημα θερμότητας, συμπτωματικό αί-
σθημα καύσου και κνησμού του δέρματος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τοπική εφαρμογή αλοι-
φής 0,1% τακρόλιμους στον έξω ακουστικό πόρο 
φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και καλά 
ανεκτή νέα θεραπευτική δυνατότητα στη χωρίς 
κορτικοστεροειδή θεραπεία της χρόνιας ανθεκτι-
κής εξωτερικής ωτίτιδας.

Τακρόλιμους: μια νέα θεραπευτική δυνατότητα της χρόνιας ανθεκτικής εξωτερικής ωτίτιδας

Επιμέλεια: Ιωάννης Σούλης, 
ΩΡΛ Ζάκυνθος

Caffier PP, Harth W, Mayelzadeh 
B, Haupt H, Sedlmaier B. 
Laryngoscope 2007 Jun; 
117(6):1046-52.

Tacrolimus: a new option in therapy-resistant chronic external otitis
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in 46% of the patients throughout a follow-
up of 10 to 22 months. 

Of the patients, 54% had recurrent EO events 
with significantly extended mean symptom-
free intervals. Reapplied tacrolimus treatment 
patterns attenuated the relapsing course of 

disease and significantly reduced the number 
of EO episodes. 

Within the observation period, no relevant 
side effects were observed, except for a local 
feeling of heat, occasional skin burning, and 
itching. 

CONCLUSIONS: The topical application of 

0,1% tacrolimus ointment in the outer ear ca-

nal appears to be an effective and well-toler-

ated new option in corticosteroid-free treat-

ment of chronic therapy-resistant EO.

As the use of electrodissection in tonsil-
lectomy increases, uncertainty remains 
concerning any association with postop-

erative haemorrhage. However, there is some 

evidence to suggest that the more diathermy 
is used the risk of postoperative haemorrhage 
increases. The author Gerald Barr described the 
technique of vessel dissection and diathermy 

tonsillectomy (VDDT) and the results of 335 
consecutive cases are presented. 

The results are discussed in relation to bipolar 
diathermy tonsillectomy and microbipolar dia-
thermy tonsillectomy and also the U.K. National 
Prospective Tonsillectomy Audit. It is concluded 
that VDDT has the advantages of cold dissection 
while reducing diathermy to a minimum.

Πώς να περιοριστεί η διαθερμία στην αμυγδαλεκτομή

Επιμέλεια: 
Κωνσταντίνος 
Μπαλώμας, 
ΩΡΛ Κόρινθος

Barr Gerald. European Archives of Oto-Rhino-
Laryngology 2007 June; 264(6):669-673(5).

Καθώς η χρησιμοποίηση της αφαίρεσης 
των αμυγδαλών με τη χρήση διαθερμίας 
αυξάνει, υπάρχει αβεβαιότητα, όσον αφο-

ρά στη σχέση της με τη μετεγχειρητική αιμορρα-
γία. Παρά τούτο υπάρχει κάποια απόδειξη που 
δείχνει ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείται η 
διαθερμία τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της μετεγ-
χειρητικής αιμορραγίας. Ο συγγραφέας Gerald 
Barr περιέγραψε την τεχνική της εκτομής των 
αγγείων και της αμυγδαλεκτομής με διαθερμία, 
καθώς και τα αποτελέσματά τους σε 335 συνε-
χόμενες περιπτώσεις. Συζητά τα αποτελέσματα 
της αμυγδαλεκτομής με διπολική διαθερμία 
και τα συγκρίνει με αυτά της μικροδιπολικής 

διαθερμίας, καθώς και τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα της αμυγδαλεκτομής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι η 
εκτομή των αγγείων και αμυγδαλεκτομή με 
διπολική διαθερμία έχει το προσόν της ψυχρής 
αποκόλλησης ενώ περιορίζει τη διαθερμία στο 
ελάχιστο.

Η εφαρμογή διπολικής διαθερμίας σε ασθε-
νείς με αμυγδαλεκτομή που έγινε με κλασσικό 
τρόπο συνοδεύεται από εντονότερο πόνο σε 
σύγκριση με αμυγδαλεκτομές που έγιναν με 
τον κλασσικό τρόπο και χωρίς τη χρήση διπολι-
κής διαθερμίας.

How to reduce diathermy in tonsillectomy: 
description of technique and analysis of results




