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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

 4 Σημείωμα σύνταξης

 6 Παγκόσμια ΩΡΛ νέα

   Συστηματική ανασκόπηση της χρήσης τοπικών αντι-
μικροβιακών στην αντιμετώπιση της χρόνιας ρινο-
κολπίτιδας

   Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγησης αντι-
βιοτικής αγωγής για βραχύ και μακρό χρονικό διά-
στημα, στην αντιμετώπιση της φαρυγγοαμυγδαλίτι-
δας από β - αιμολυτικό στρεπτόκοκκο  
ομάδας A: Μετα - ανάλυση τυχαιοποιημένης με-
λέτης

   Διαγνωστική αξία της ταχείας δοκιμασίας ανίχνευ-
σης αντιγόνου (strep-test) για τις στρεπτοκοκκικές 
φαρυγγίτιδες στους παιδιατρικούς ασθενείς

   Ωτόρροια σε παιδιά με σωληνίσκους αερι-
σμού και υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα. 
Αποτελέσματα από μία προοπτική τυχαιοποιημένη 
μελέτη στη μικροβιολογία και στην τοπική αγωγή 
με ή χωρίς συστηματικά χορηγούμενη 
αντιβίωση

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

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

   Επίπτωση, μικροβιολογία και κλινική εξέλιξη των 
περιαμυγδαλικών αποστημάτων

   Μια πρακτική προσέγγιση στο οξύ επεισόδιο  
ιλίγγου

   Ανίχνευση πνευμονικών όγκων σε ασθενείς με 
όγκoυς εκ πλακώδους επιθηλίου κεφαλής και τρα-
χήλου

   Σωματική δραστηριότητα και καρκίνος της κεφαλής 
και του τραχήλου

9   Συνέδριο που έγινε:  
1ο Χειρουργικό Laser Course

 16 Βιβλιοπαρουσίαση

 17  Ένα ακουστικό βαρηκοΐας  
Ολυμπιακών επιδόσεων από την 
Εarcare - Βοηθήματα Ακοής

18   Eιδήσεις και νέα από τον 
Ιατροφαρμακευτικό Χώρο
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Κυκλοφόρησε υδατική μορφή ρινικού σπρέι φουορικής φλουτικασόνης, που έχει 
τη δυνατότητα να ανακουφίσει ταυτόχρονα τα ατοπικά ρινικά και οφθαλμικά 

συμπτώματα. Το ρινικό αυτό κορτικοστεροειδές εκτοξεύεται από μια νέου τύπου 
ρινική συσκευή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από ενηλίκους και παιδιά. 
Οι ενήλικοι και οι έφηβοι άνω των 12 ετών μπορεί να εκτοξεύουν στο κάθε ρουθούνι 
2 ψεκασμούς μια φορά την ημέρα, ενώ τα παιδιά έναν ψεκασμό στο κάθε ρουθούνι 
μια φορά την ημέρα. 

Η νέα συσκευή εκτόξευσης ρινικών ψεκασμών έχει κοντό 
ρύγχος, βολικό στη χρήση, χρησιμοποιείται εύκολα και 
αποτελεσματικά με πλαϊνή ενεργοποίηση και διαθέτει 
παράθυρο παρατήρησης για να ελέγχεται η υπολειπόμενη 
ποσότητα. Το ιδιοσκεύασμα κυκλοφόρησε με την ονομασία 
Avamys (gsk). H συσκευή περιέχει τη μισή ποσότητα σε 
όγκο από τα λοιπά ρινικά στεροειδή, οι ψεκασμοί της 
δε γίνονται αισθητοί στο ρινοφάρυγγα ή το φάρυγγα, 
σε κάθε εισπνοή αποδεσμεύεται σταθερή ποσότητα 
φαρμάκου, είναι άοσμο και μετά την εφαρμογή του δεν 
αφήνει οποιαδήποτε γεύση. Τα Avamys ανακουφίζει 
και τα οφθαλμικά συμπτώματα διότι η 
φουορική φλουτικασόνη έχει υψηλότερη 
συγγένεια προς το γλυκοκορτικοειδικό 
υποδοχέα συγκριτικά με άλλα ρινικά 
στεροειδή. Αυτό πιθανόν να προκαλεί 
μεγαλύτερη αναστολή στο μηχανισμό 
ρινοφθαλμικού αντανακλαστικού. Η 
απελευθέρωση μεσολαβητών που 
προκαλούν οφθαλμικά συμπτώματα 
μειώνεται.

Το Αvamys έχει υψηλή διατήρηση στους 
ιστούς με αποτέλεσμα μεγάλη διάρκεια 
δράσης, διότι είναι διαφορετική από την 
προπιονική φλουτικαζόνη και διαθέτει 
μεγαλύτερη και πιο παρατεταμένη 
αντιφλεγμονώδη δράση συγκριτικά με 
άλλα ρινικά στεροειδή. 




