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 4 Σημείωμα σύνταξης

 6 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
  Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής 
  Κεφαλής και Τραχήλου

   Ανοσολογικοί μηχανισμοί τροποποίησης της αλ-
λεργικής νόσου

   Ανοσολογικοί μηχανισμοί τροποποίησης της αλ-
λεργικής νόσου

  Αλλεργικές αντιδράσεις και αναισθησία

  Κληρονομικό αγγειοοίδημα Στη στρογγυλή τράπεζα «Διά
γνωση και θεραπεία των αλ
λεργικών παθήσεων κεφαλής 

και τραχήλου» συμμετέχουν δοκιμα
σμένοι για τις γνώσεις τους ωτορινο
λαρυγγολόγοι, μέλη της Ελληνικής 
Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολο γίας 
και Ρογχοπαθειών. Οι ομιλητές επέλε
ξαν θέματα υψηλού ενδιαφέροντος 
για τους ωτορινολαρυγγολόγους, 
αφού το 60% των ασθενών που επι
σκέπτονται τα ΩΡΛ ιατρεία πάσχουν 
από κάποια ΩΡΛ αλλεργική νόσο ή 
τις επιπλοκές της.

Η θεαματική, ριζική και χωρίς πα-
ρενέργειες υπογλώσσια ανοσοθερα-
πεία, που έγινε αποδεκτή το 2006 ως 
αποτελεσματική και χωρίς παρενέρ-
γειες θεραπεία των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα και ηπίου ως με-
τρίου βαθμού σοβαρότητας άσθμα, έχει καταστήσει το σύγχρονο ω-
τορινολαρυγγολόγο ουσιαστικό παράγοντα πρόληψης των επιπλοκών 
της αλλεργικής ρινίτιδας και της εκδήλωσης άσθματος. Ο Δημήτριος 
Μπατζακάκης περιγράφει την επιστήμη και τέχνη της υπογλώσσιας α-
νοσοθεραπείας, η απλότητα και η ασφάλεια της οποίας θα πρέπει να 
ανοίξει νέους ορίζοντες αποτελεσματικής θεραπευτικής δράσης του 
σύγχρονου Ωτορινολαρυγγολόγου.

Ο γρίφος των μηχανισμών δράσης και αποτελεσματικότητας της α-
νοσοθεραπείας έχει αρχίσει να λύνεται μετά από συνεχείς έρευνες που 
ξεκίνησαν το 1911 από τον Νοοn. Ο Άρης Πάγκαλος, με σοβαρό ε-
ρευνητικό έργο στη διάγνωση και θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας 
και των λοιπών ΩΡΛ αλλεργοπαθειών, έχει εμβαθύνει στη γνώση των 
μηχανισμών αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της υπογλώσσιας α-
νοσοθεραπείας.

Οι ωτορινολαρυγγολόγοι, ως χειρουργοί και στενοί συνεργάτες των 
αναισθησιολόγων γίνονται μάρτυρες και κοινωνοί των αναφυλακτικών 
αντιδράσεων που μπορεί να εκδηλώσουν οι ασθενείς, μετά τη χορή-
γηση φαρμάκων γενικής αναισθησίας. Η Αικατερίνη Λαμπροπούλου-
Αποστολοπούλου εμπειρότατη αναισθησιολόγος και βαθύτατη γνώστης 
των μηχανισμών των αναφυλακτικών αντιδράσεων από φάρμακα γε-
νικής αναισθησίας, θα αναλύσει τόσο τις αλλεργικές αντιδράσεις από 
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τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας, αλλά κυρίως τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται ώστε να προλαμβάνονται οι εκδηλώσεις αναφυλακτικών 
αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας. Ήδη στο νοσο-
κομείο Καλαμάτας έχει αρχίσει να γίνεται μελέτη των ασθενών για τις ευ-
αισθησίες τους σε αναισθησιολογικά φάρμακα σε προηγηθείσες επεμβά-
σεις και η αναζήτηση με σύγχρονες μεθόδους των πιθανόν υπόπτων για 
αναφυλακτική αντίδραση φαρμάκων.

Το κληρονομικό αγγειοοίδημα είναι μεν σπάνιο, αλλά αν προκληθεί εί-
ναι για μερικούς ασθενείς επικίνδυνο για τη ζωή τους, αν εκδηλωθεί στο 
στοματοφάρυγγα, τη γλώσσα ή το λάρυγγα. Ο Χαράλαμπος Σκουλάκης 
έμπειρος γνώστης της αντιμετώπισης των ΩΡΛ αλλεργικών νόσων έχει ε-
ντρυφήσει στη διάγνωση του κληρονομικού αγγειοοιδήματος, στην κατα-
νόηση και γνώση των μηχανισμών πρόκλησής του και την αποτελεσματική 
και ασφαλή θεραπεία του με σύγχρονα φάρμακα, όπως η ικατιμπάντη.

Οι χρόνιες αλλεργικές ρινίτιδες, εκτός από τα τρέχοντα καθημερινά συ-

μπτώματα προκαλούν και υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών, που ε-
πιδεινώνει την ήδη βεβαρυμένη από τη χρόνια αλλεργική φλεγμονή. Ο 
Ιορδάνης Κωνσταντινίδης είναι γνώστης και εφαρμοστής των κλασικών 
και των σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων που μπορούν να ανακουφί-
σουν τον ασθενή, μέχρις ότου μπορέσει να απαλλαχτεί πλήρως από τα 
συμπτώματά του με τις λοιπές μη χειρουργικές θεραπείες.

Το εύλογο ερώτημα που πλανάται στις σκέψεις των ωτορινολαρυγγο-
λόγων και γιατρών άλλων ειδικοτήτων, για το εάν τα αλλεργικά άτομα εί-
ναι επιρρεπέστερα στην εκδήλωση κάποιου καρκίνου ή για το αν η αλλερ-
γία τους τα προστατεύει να μην εμφανίσουν καρκίνο ανέλαβε να αναλύ-
σει ο εμπειρότατος στην ΩΡΛ αλλεργία Ευάγγελος Γκόλας. Τα θέματα της 
στρογγυλής τραπέζης είναι λίαν ενδιαφέροντα για τη δημιουργία εποικο-
δομητικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με όσους παραβρεθούν 
και παρακολουθήσουν. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο, ως συντονιστής της τρα-
πέζης, σας προσκαλώ με ενθουσιασμό να την παρακολουθήσετε.


