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Υ πάρχουν διαρκώς αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι 
ελαφρές απώλειες της γνωσιακής λειτουργίας 
μπορεί να είναι σύμπτωμα της μετάβασης σε 

μια πρόωρη νόσο του Αlzheimer (NA). H τρέχουσα 
έρευνα εστιάζεται στον εντοπισμό των ατόμων με ήπια 
γνωσιακή διαταραχή (ΗΓΔ), τα οποία πιθανότατα να 
μεταπέσουν σε ΝΑ. Από τους υπότυπους ασθενών με 
ΗΓΔ [mild cognitive impairment (MCI)], εκείνοι που 
είναι αμνησικοί ΗΓΔ (a-MCI) βρίσκονται στο μεγαλύ-
τερο κίνδυνο1. 

Το 2008 οι Westervelt HJ et al2 µελέτησαν την ικανότητα αναγνώρισης 
οσµής χρησιµοποιώντας τη δοκιµασία σύντοµης οσφρητικής αναγνώρισης 
[Brief Smell Identification Test (BSIT]) σε διαφόρους υποτύπους ήπιων γνω-
σιακών βλαβών (ΗΓΔ, MCI), ήτοι 17 «αµνησιακοί» MCI, 46 «αµνησιακοί-
συν» MCΙ και 25 «MCI άλλοι».

Η ικανότητα αναγνώρισης οσµής, των συµµετεχόντων µε ήπιες συγγε-
νείς βλάβες (MCI) συγκρίθηκε µε τις αντίστοιχες ικανότητες αναγνώρισης ο-
σµής των συµµετεχόντων µε Νόσο Alzheimer (AD n=44) και υγειών ηλικι-
ωµένων (n=21).

Οι συµµετέχοντες µε τις ήπιες γνωσιακές βλάβες (MCI) απέδωσαν χειρότερα 
από την οµάδα ελέγχου, αλλά καλύτερα από την οµάδα µε Νόσο Alzheimer. 
Οι διαφορές κατηγορίες των γνωσιακών βλαβών (MCI) δε διέφεραν στην ι-
κανότητα αναγνώρισης οσµής µεταξύ τους. Το µέγεθος της διαφοράς µετα-
ξύ των MCI συµµετεχόντων και της οµάδας ελέγχου ήταν µέτριο, εγείροντας 
ερωτηµατικά για την κλινική χρησιµότητα της δοκιµασίας BSIT στην πρώιµη 
ανεύρεση ήπιων γνωσιακών (MCI) και στη διαφορική διάγνωση.
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Η ικανότητα μεταφοράς των βλεννοκροσσών είναι απαραίτητη 
για τη διατήρηση της υγείας των παραρρινίων κοιλοτήτων. 
Αυτό γίνεται φανερό στη πρωτοπαθή δυσκινησία των 

κροσσών, κατά την οποία μια συγγενής ανωμαλία της λειτουργίας 
των κροσσών οδηγεί, μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων, σε χρόνια 
ρινοκολπίτιδα και βρογχεκτασία. 

Στις περισσότερες µελέτες της χρόνιας ρινοκολπίτιδας έχει επιδει-
χτεί µια ελάττωση της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης. Η ελάττωση αυ-
τή στις περισσότερες τεκµηριωµένες έρευνες είναι δευτεροπαθής 
µάλλον, παρά πρωτοπαθής κατάσταση.  Πιθανόν η περιορισµένη 
βλεννοκροσσωτή λειτουργία οφείλεται στη βλεννόσταση, την υπο-
ξία, µικροβιακά προϊόντα, χηµικούς µεσολαβητές και τοξικές πρωτε-
ΐνες που δηµιουργούνται κατά τη χρόνια φλεγµονή του ρινοκολπι-
κού βλεννογόνου. Αυτοί οι παράγοντες ελαττώνουν τη βλεννοκρωσ-
σωτή λειτουργία, ασκώντας άµεση τοξική δράση στους κροσσούς, 
απώλεια των κροσσών, διάφορες µικροανατοµικές τροποποιήσεις 
του επιθηλίου και αλλαγές της γλοιότητας του ιξώδους της βλέννας. 
Οι έρευνες επί ασθενών πριν και µετά τη χειρουργική αποκατάστα-
ση του αερισµού µιας παραρρίνιας κοιλότητας έχουν δείξει ότι η 
βλεννοκροσσωτή λειτουργία βελτιώνεται βαθµιαία µέσα σε 1-6 µή-
νες µετεγχειρητικά. Ο βραδύτερος του κανονικού ρυθµός της απο-
κατάστασης της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης δίνει έµφαση στη ση-
µασία της προσεκτικής µετεγχειρητικής φαρµακευτικής και χειρουρ-
γικής φροντίδας.

Οι κροσσοί μπορεί να υποστούν δυσλειτουργία 
από ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η ξήρανση των επιφανειών του ρινικού βλεννο-
γόνου προκαλεί διακοπή της δραστηριότητας των κροσ-
σών (η εισπνοή ψυχρού ή ξηρού αέρα).

Το κάπνισµα πιστεύεται ότι προκαλεί καταστροφή κροσ-
σών και αυτό έχει ως επακόλουθο την αύξηση του χώρου 

µετακίνησης της βλέννης1. H συχνότητα των κρούσεων 
µπορεί να καθοριστεί µε φωτοµετρική τεχνική ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή. Σε πληθυσµό 120 ατόµων ηλικίας από 
2-69 ετών που έκανε µετρήσεις ο Agius AM et al (1999)4 
(µέσος όρος 10.9 +/- 19.7 έτη) η µέση συχνότητα κρού-
σεων ήταν 11.5 +/- 2.5 Hz (SD), µε διακύµανση 5.5-19.2 
Hz. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο ρυθµό κρούσε-

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία  
των κροσσών του βλεννοκροσσσωτού επιθηλίου του ρινικού βλεννογόνου
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Η αδενική χειλίτις είναι μια χρόνια, σπάνια, 
ελάχιστα κατανοητή, βασικά καλοήθης, 
φλεγμονώδης διαταραχή των χειλικών 

σιελογόνων αδένων του κάτω χείλους και των 
εκφορητικών πόρων τους. Υπάρχουν τρείς μορ-
φές: απλή, πυώδης επιφανειακή και πυώδης εν 
τω βάθει1. 

Η νόσος έχει µια προκαρκινωµατώδη δυνατό-
τητα. Η αδενική χειλίτις χαρακτηρίζεται από προ-
οδευτική διόγκωση και αναστροφή του βλεννο-
γόνου, που οδηγεί σε απόφραξη του µεσοδια-
στήµατος µεταξύ βλεννογόνου κάτω χείλους και 
φίλτρου κάτω χείλους. Με την εξωτερίκευση και 
τη χρόνια έκθεση του λεπτού βλεννογόνου του κά-
τω χείλους, προκαλούνται δευτερογενείς βλάβες 
από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, όπως δια-
βρώσεις, εξελκώσεις, κρούστες και περιπτωσιακή 
λοίµωξη. Το σηµαντικότερο όµως είναι η αύξηση 
της ακτινικής βλάβης. Γι’ αυτό η αδενική χειλίτιδα 
θεωρείται πιθανός προδιαθεσικός παράγοντας για 
την ανάπτυξη ακτινικής χειλίτιδας και επιθηλιακού 

καρκινώµατος2. Η αιτιολογία της νόσου παραµέ-
νει άγνωστη, αν και υποθέτουν ότι ο χρόνιος ερε-
θισµός, που προκαλείται µετά από παρατεταµένη 
χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, προκα-
λεί υπερτροφία των χειλικών σιελογόνων αδένων, 
αύξηση των διαστάσεών τους και δηµιουργία ε-
κτροπίου του κάτω χείλους3. Υπάρχει η δυνατό-
τητα προσβολής και του άνω χείλους ταυτόχρο-
να µε το κάτω χείλος, πιθανώς µετά από οικογε-
νειακή προδιάθεση των πασχόντων, πράγµα που 
ενισχύει την άποψη της κληρονοµικής προδιάθε-
σης για τη νόσο. Οι συναισθηµατικές φορτίσεις 
και η κακή υγιεινή του στόµατος παίζουν επίσης 
ρόλο στην εκδήλωση της νόσου3.

Η θεραπεία της νόσου περιλαµβάνει την τοπι-
κή εφαρµογή κρέµας ή αλοιφής κορτικοστεροει-
δούς ή την ενδοβλαβική ένεση κορτικοστεροει-
δούς, που ανακουφίζει και βελτιώνει προσωρινά 
τον ασθενή. Η συστηµατική χορήγηση κορτικο-
στεροειδούς π.χ. µεθυλοπρεδνιζολόνης (Medrol 
16 mg) σε πρωινή και µεταµεσηµβρινή δοσολο-

γία, δηλαδή 1.5 χάπι το πρωί στις 8 και 1.5 χάπι 
το απόγευµα στις 3µ.µ µε γεµάτο στοµάχι για 15 
ηµέρες και στη συνέχεια σταδιακή διακοπή του 
φαρµάκου για άλλες 10 ηµέρες, ανακουφίζουν τα 
συµπτώµατα, αλλά η νόσος υποτροπιάζει.

Αναφέρεται ότι η χορήγηση dicloxacillin 1.0 
g/d σε συνδυασµό µε φλουοροκινολόνη από το 
στόµα (ciprofloxacin, 1.0 g/d) ελαττώνει σηµαντι-
κά το οίδηµα µέσα σε δύο εβδοµάδες θεραπεί-
ας, ενώ παραµένουν ελαφρώς υπόσκληρα οζίδια 
στις γωνίες των χειλιών του στόµατος. Η θεραπεία 
µε τα αντιβιοτικά διαρκεί 4 εβδοµάδες και µπορεί 
να αποκαταστήσει στη φυσιολογική του µορφή το 
χείλος, ενώ το αποτέλεσµα µπορεί να διατηρηθεί 
επί 1 έτος4. H αδενική χειλίτις µπορεί να αντιµε-
τωπιστεί µε επιτυχία και χειρουργικώς3,5.
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ων µεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Όµως παρατηρήθηκε στους ενεργητι-
κούς και στους παθητικούς καπνιστές µικρότερη συχνότητα κρούσεων σε 
σύγκριση µε τους µη καπνιστές, που χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες (P = 
0.02, Student’s t-test).

Ορισµένα φάρµακα, όπως η φλουνισολίδη και η φαινυλεφρίνη, όταν ε-
φαρµόζονται τοπικά, ελαττώνουν την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας 
των κροσσών.

Έχει αποδειχθεί in vitro ότι ορισµένα βακτηρίδια µπορεί να δράσουν υπει-
σερχόµενα στη λειτουργία των κροσσών. Η Pseudomonas aeruginosa και ο 
Haemophilus influenzae, καθώς και τα διηθηµένα υγρά τους, ασκούν µια α-
νασταλτική δράση των κροσσών, όταν αναµειχθούν µαζί τους2. Άλλα βακτη-

ρίδια, µεταξύ των οποίων και ο Streptococcus pneumoniae και η Moraxella 
(Branhamella) catarrhalis, δε δείχνουν να επιβραδύνουν τη συχνότητα κρού-
σεων των κροσσών3.
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