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Παγκoσμια ΩΡΛ νEα

W. James Gauderman, Ph.D 
The New England Journal of Medicine July 6; 355(1):78-9.

Oι.κάτοικοι.αστικών.περιοχών.μπορεί.να.στενα-
χωρηθούν.για.τον.αέρα.που.αναπνέουν..Σε.
πρόσφατες.έρευνες,.η.ατμοσφαιρική.ρύπανση.έχει.

συνδεθεί.με.αυξημένη.θνησιμότητα,.αυξημένο.κίνδυνο.
άσθματος.και.ελαττωμένη.ανάπτυξη.της.πνευμονικής.
λειτουργίας.στα.παιδιά..

Έχει.δειχθεί.ότι.σωματίδια.άνθρακα,.όμοια.με.αυτά.
του.ατμοσφαιρικού.αέρα,.υπάρχουν.στα.μακροφάγα.των.
αεραγωγών.των.παιδιών.και.ότι.ένα.αυξημένο.επίπεδο.
άνθρακα.στα.μακροφάγα.σχετίζεται.με.ελάττωση.της.
πνευμονικής.λειτουργίας..

Η ρύπανση του αέρα και τα παιδιά -  
Ένα ανθυγιεινό μείγμα

Air pollution and children - 
An unhealthy mix  

Ikeda Katsuhisa, Oshima Takeshi, 
Suzuki Masaaki, Suzuki Hideaki, 
Shimomura Akira
Acta Oto-Laryngologica 2006 July; 126(7):739-45.

Η.τροποποιημένη.νευρεκτομή.του.βιδια-
νού.νεύρου.(εκτομή.του.οπίσθιου.ρι-
νικού.νεύρου).σε.συνδυασμό.με.κάτω.

κογχοπλαστική.(υποβλεννογόνιος.περιορισμός.
της.κάτω.ρινικής.κόγχης).έδωσε.το.καλύτερο.
χειρουργικό.αποτέλεσμα.στην.ανθεκτική.στη.

συμβατική.θεραπεία.χρόνια.ρινίτιδα.(ανθεκτική.
αλλεργική.ρινίτιδα.ή.σύνδρομο.μη.αλλεργικής.
ρινίτιδας.με.ηωσινοφιλία)..

Τούτο.αποδείχτηκε.μετά.από.σχετικά.μακρό-
χρονη.παρακολούθηση.των.χειρουργηθέντων.
ασθενών.

Λειτουργική κάτω κογχοχειρουργική (ΛκκΧ) για τη θεραπεία της ανθεκτικής χρόνιας ρινίτιδας
Functional inferior turbinosurgery (FITS) for the treatment of resistant chronic rhinitis 

Narozny W, Kuczkowski J, Kot J, Stankiewicz C, 
Sicko Z, Mikaszewski B
Annals of Otology, 
Rhinology & Laryngology 2006; 115(7):553-8.

Προγνωστικοί παράγοντες στην αιφνίδια νευροαισθητήρια απώλεια της ακοής (ΑνΑΑ)
Prognostic factors in sudden sensorineural hearing loss: 

Our experience and a review of the literature

Faden H
Pediatric Emergency Care 2006 June; 22(6):443-4. 

Α ναλύοντας.τα.νοσοκομειακά.αρχεία.από.το.1995-2003.και.
συγκρίνοντας.τα.ευρήματα.που.έχουν.ανακοινωθεί.τα.προηγούμενα.
27.χρόνια.από.το. ίδιο.νοσοκομείο.εντοπίστηκαν.μόνο.δύο.

περιπτώσεις.σε.άτομα.18.ετών..Ως.αιτιολογικοί.παράγοντες.εντοπίστηκαν.
στρεπτόκοκκοι.oμάδας.F.και.ομάδας.Α.

Η δραματική αλλαγή στην επιδημιολογία 
της παιδιατρικής επιγλωττίτιδας

The dramatic change in the epidemiology 
of pediatric epiglottitis 

Hafidh MA, Sheahan P, Keogh I, Walsh RM
J Laryngol Otol 2006 Apr; 120(4):310-3.

Η.ανερχόμενη.συχνότητα.της.οξείας.επιγλωττίτιδας.στον.ενήλικο.
πληθυσμό.μας.υποχρεώνει.τους.ΩΡΛ.σε.επαγρύπνιση..Συνιστάται.
επιλεκτική.παρέμβαση.σε.ασθενείς.με.απόφραξη.του.αεραγωγού.

μεγαλύτερη.του.50%..

Οξεία επιγλωττίτιδα σε ενηλίκους: 
μια πρόσφατη εμπειρία με 10 περιπτώσεις

Acute epiglottitis in adults: 
a recent experience with 10 cases

Οι.παρακάτω.προγνωστικοί.παράγοντες.
έπαιξαν.ρόλο.στην.αποκατάσταση.της..
ΑΝΑΑ:.

Η.όσο.το.δυνατόν.έγκαιρη.έναρξη.της.θεραπείας.
(καλύτερα.αποτελέσματα.αν.αρχίζει.η.θεραπεία.
μέσα.σε.10.ημέρες.από.την.εμφάνιση.των.πρώτων.

συμπτωμάτων),.η.θεραπεία.με.υψηλές.δόσεις.
στεροειδών.και.υπερβαρικό.οξυγόνο,.ο.τύπος.των.
θερμικών.αντιδράσεων.του.λαβυρίνθου.(χειρότερα.
αποτελέσματα.σε.ασθενείς.με.καναλική.πάρεση,.
η.φυσιολογική.λειτουργία.του.θυρεοειδούς.και.η.
εμφάνιση.της.νόσου.κατά.τους.μήνες.της.άνοιξης..

Sieskiewicz A, Olszewska E, Rogowski M, Grycz E. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 
2006; 115(7):490-4.

Λ όγω της ισχυρής αντιφλεγμονώδους και αποιδηματικής δράσης των κορτι-
κοστεροειδών δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες χειρουργικού πεδίου, 
οι οποίες διευκολύνουν το καθάρισμα των εκκρίσεων από το χειρουργικό 

πεδίο και προλαμβάνουν τη ρύπανση και χρώση του οπτικού συστήματος που 
χρησιμοποιείται.  

Προεγχειρητική θεραπεία με κορτικοστεροειδή από το 
στόμα και ενδοχειρουργική αιμορραγία κατά τη διάρκεια 

λειτουργικής ενδοσκοπικής χειρουργικής των κόλπων
 σε ασθενείς με σοβαρή ρινική πολυποδίαση

Preoperative corticosteroid oral therapy and intraoperative 
bleeding during functional endoscopic sinus surgery 

in patients with severe nasal polyposis: A preliminary 
investigation




