یادداشت سردبیری

مفتخرم به اطالع شــما عزیزان برســانم که این شــماره ،اولین شماره نشریه آوای

دوست در سال  94و با طراحی و محتوای متفاوت از شمارههای قبلی با همکاری

همکاران جوان و پرانرژی و پرتوان و البته به لحاظ علمی با پتانســیلهای باالتر

از عزیزان پیشکسوت منتشر میگردد.

شــایان ذکر اســت که ضرورت این تغییرات از چندی پیش مطرح بود .چرا

کــه شــمارههای قبلی به رغم تالش همه همکاران عزیــز هیئت تحریریه ،بگواه
خود این عزیزان و ســایر همکاران و اســاتید ،نشــریهای در حد و اندازههای یک

انجمن علمی با ســابقه متجاوز از  4دهه فعالیت (تاســیس انجمن  )1353نبود ،و

بایســتی تغییرات اساســی ماهوی ،ساختاری ،ظاهری و محتوایی در نشریهای که
هماکنون برای  1300-1400نفر از همکاران گرامی ارسال میگردد ایجاد میشد.

بدیهی است این مهم جز با مشارکت و پیشتیبانی وفکری  -علمی و عملی شما
همکاران گرامی راه بجایی نخواهد برد و مساعدت همفکری و همیاری تکتک

شــما عزیزان در راســتای دســتیابی به اهداف علمی انجمن خودتان ،الزمه تحقق

این آرمان خواهد بود.

لذا دست یکایک شما را برای همکاری فشرده و تقاضای ارسال مقاالت  -موارد

جالب و نادر بیماری  -فتوکلینیک نظرات پیشــنهادات ســازنده و انتقادات شــما

باعث پشتگرمی ما برای ادامه خدمت به همگان خواهد بود.

همکاران هیئت تحریریه پیوسته به مساعدتهای بیدریغ شما نیازمندند .انجمن

 ENTو نشریه آن را از خود بدانید و در تداوم و بالندگی و ارتقاء علمی مطالب
آن ما را یاری رسانید.

سید محمدرضا توکلی
سردبیر
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راهکار طبابت بالینی جدید درباره رینیت آ لرژیک

ترجمه :دکتر حسام جهاندیده

آکادمی گوشوحلق و بینی و جراحی ســروگردن آمریکا
اخیــرا یک راهکار مبتنی بر شــواهد جدید درباره رینیت
آلرژیک منتشر کرده است .به گفته دکتر ساندرا این که یکی
از تدوین کنندگان این راهکار بوده اســت ،رینیت آلرژیک
تقریبا یک نفر از هر شــش آمریکایی را مبتال میســازد و
هزینه ســاالنه آن تنها در این کشــور بین  2-5میلیارد دالر
تخمین زده میشــود .به عالوه کوموربیدیتههای همراه با
رینیت آلرژیک در کودکان مســئوول هشــتصد هزار تا دو
میلیون مورد غیبت از مدرســه در ســال است .اگرچه این
بیماری پنجمین بیماری مزمن شــایع در ایاالت متحده به
شــمار میرود ،تفاوتها و ناهمگونیهای قابل توجهی در
تدابیر درمانی آن وجود دارد.
هــدف اصلی تدوین این راهکار توجه به مســاله بهبود
کیفیت برای تمام پزشکان دخیل در درمان رینیت آلرژیک
و به حداقل رســاندن مداخالت غیر ضروری یا مضر بوده
است .این راهکار هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن
2
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قابل اســتفاده اســت اما شامل جمعیت کودکان زیر  2سال
نمیشــود .این راهکار به وســیله کار گروهی متشــکل از
متخصصــان گــوش و حلق و بینی ،ایمونولوژی و آلرژی،
داخلی ،کودکان ،پزشکی خانواده ،طب خواب و طب مکمل
تدوین شده است.
خالصه نکات مهم راهکار
 -1شــرح حال و معاینه بالینی؛ تشــخیص بالینی رینیت
آلرژیک در بیمار دارای ســابقه مثبت ارتباط بین آلرژن با
بــروز یکی از عالیــم ذیل صورت میپذیرد :احتقان بینی،
آبریزش ،خارش بینی و عطسه .یافتههایی که مرتبط با علل
آلرژیک تلقی میشوند مشتمل بر رینوره آبکی ،احتقان بینی،
تغییر رنگ مخاط بینی به صورت رنگ پریدگی و قرمزی
و اشکریزش از چشمها هستند.
 -2آزمونهــای آلرژی :انجام آزمون  IgEاختصاصی (به
صورت پوستی یا خونی) در بیمار مبتال به رینیت آلرژیک

با تشــخیص بالینی که به درمان تجربی ) (empiricپاسخ
نداده اســت ضروری اســت .انجام این آزمون در موارد
تشخیص غیرقطعی یا زمانی که شناسایی دقیق نوع آلرژن
مدنظر است نیز توصیه میشود.
 -3شــرح حــال و معاینــه بالینی :تصویربــرداری از
بینیوسینوسهای پارانازال در بیماران دارای عالیم منطبق
بر رینیت آلرژیک نباید به صورت روتین انجام شود.
 -4عوامل محیطی :در بیماران دارای عالیم بالینی ناشی از
مواجهه با آلرژنهای شناخته شده میتوان پرهیز از آلرژن
و انجام اقداماتی مثل حذف حیوانات خانگی ،اســتفاده از
فیلترهای تصفیه هوا ،پوششهای مخصوص رختخواب و
مایتکشها را توصیه نمود.
 -5بیماریهای مزمــن و موربیدیتههای همراه :بیماران
مبتــا بــه رینیت آلرژیک بایــد از نظر ابتال به بیماریهای
همراه مثل آسم ،درماتیت آتوپیک ،اختالالت تنفسی حین
خواب ،کونژنکتیویت ،رینوسینوزیت و اوتیت میانی تحت
ارزیابی قرار گیرند.
 -6استروییدهای موضعی :تجویز استروییدهای موضعی
بینی برای آن دسته از بیماران واجد تشخیص بالینی رینیت
آلرژیک که بیماری بر کیفیت زندگیایشــان تاثیر گذاشــته
است توصیه میشود.
 -7آنتی هیستامینهای خوراکی :تجویز آنتی هیستامینهای
خوراکی نسل  2با خاصیت خوابآوری کم برای بیماران
مبتال به رینیت آلرژیک که شــکایت اصلی آنها عطســه و منبع:
خارش است توصیه میگردد.

 -8آنتیهیســتامینهای داخــل بینــی :میتــوان
آنتیهیســتامینهای داخــل بینی را بــرای بیماران مبتال به
انواع فصلی ،دائمی و دورهای رینیت آلرژیک تجویز کرد.
 -9مهار کنندههای گیرنده لکوترین :این دسته از داروها
نبایــد بــه عنوان درمان خط اول بــرای مبتالیان به رینیت
آلرژیک تجویز شوند.
 -10درمان ترکیبی :ممکن اســت درمان با چند دســته
دارویــی در بیمارانــی که درمان با یــک دارو در آنها موثر
نبوده است مدنظر قرار گیرد.
 -11ایمونوتراپی :بیمارانی که دارو درمانی همراه یا بدون
کنتــرل محیطی در درمان رینیــت آلرژیک آنها موثر نبوده
است باید برای انجام ایمونوتراپی (زیر زبانی یا زیر جلدی)
ارجاع شوند.
 -12جراحی توربینت تحتانی :بیماران دچار انســداد راه
هوایــی بینی همراه با بزرگــی توربینتهای تحتانی که به
درمان طبی پاسخ ندادهاند باید تحت عمل جراحی کاهش
اندازه توربینت تحتانی قرار گیرند.
 -13طب سوزنی :بیماران عالقهمند به استفاده از درمانهای
غیر دارویی را میتوان برای انجام طب سوزنی به متخصص
مربوطه ارجاع داد.
درمانهای گیاهی :در حال حاضر اســتفاده از درمانهای
گیاهی برای رینیت آلرژیک توصیه نمیشود■ .

Otolaryngology, Head and Neck Surgery,
February 2015.
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بر ر سی
ا ثر بخشی
میتو ما یسین
و ا ستنت در درمان
آتر ز ی کو ا ن
ترجمه :دکتر محمدرضا فتحالعلومی

برابر  2/53مورد) .نسج گرانوالسیون در سمتی که استنت
گذاشــته شــده بود به مراتب بیشتر از سمتی بود که استنت
قرار داده نشــده بود ( %50در مقابل صفر مورد) .میانگین
تعداد جراحی در بیمارانی که اســتنت برایشــان قرار داده
شــده بود بطور بارزی بیش از ســمتی بود که استنت قرار
نگرفته بود ( 2/33در مقابل  1/12مورد) .میانگین بستری در
بیمارســتان در بیمارانی که استنت نداشتند کمتر از بیماران
با استنت بود ( 2/33در مقابل  7/09روز) .محققان توصیه
میکنند که اســتفاده از میتومایســین به عنوان درمان کمکی
برای ترمیم آترزی کوان باعث ایجاد نســج گرانوالســیون
کمتر و تعداد موارد رتوش کمتر در بیماران میشــود .قرار
دادن اســتنت با همراهی نسج گرانوالسیون بیشتر ،جراحی
بیشتر و اقامت بیشتر در بیمارستان همراه است .مورد استثنا
برای قرار دادن استنت در نوزادان تازه متولد شده است که
تنفس اجباری از راه بینی دارند■ .

دکتر کارتر و همکاران در دانشــگاه توالن امریکا ،در طی
بیست سال بر روی  17بیمار ،ترمیم آندوسکوپیک آترزی
کوان را انجام دادند .در ابتدا  26مورد جراحی اولیه ،بر روی
 8بیمار ( )%47با آترزی یکطرفه و  9بیمار ( )%53با آترزی
دوطرفه انجام شــد .تمام  17بیمار برای کنترل محل عمل
مجددا آندوسکوپی شدند .برای یک بیمار نیز رتوش ترانس
پاالتال انجام شد .در  11طرف ( )%42در جراحی اولیه از
میتومایســین استفاده شــد .به طور مشخصی در سمتی که
از میتومایسین استفاده شده بود نسج گرانوالسیون کمتری
نســبت به ســمتی که میتومایسین اســتفاده نشده بود دیده
میشــد .در سمتی که میتومایســین استفاده شده بود %18
نیازمند دیالتاســیون شــدند در حالیکه در بیمارانی که از
میتومایســین استفاده نشــده بود  %40نیازمند دیالتاسیون
بودند .مجموعا  %20از بیمارانی که در آنها از میتومایسین
استفاده نشده بود نیاز به جراحی مجدد داشتند در حالیکه
در گروهی که در آنها از میتومایسین استفاده شده بود هیچ
مــوردی برای جراحی مجدد نبــود .میانگین تعداد موارد منبع:
جراحی در ســمتی که میتومایســین استفاده شده بود کمتر
International Journal of Petriatric
از ســمتی بود که میتومایســین استفاده نشده بود ( 1/18در Otorhinolaryngology. February 2014; 78:307-11.
4
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ترجمه :دکتر محمدرضا توکلی

تزریق استرویید داخل بینی و کوری
و هر سه این بیماران یک دوره اختالل بینایی گذرا را طی
نمودنــد و بــدون هیچگونه عارضه دایمی بهبود یافتند .در
مجموع یک گروه  19نفره گزارش از اختالل بینایی متعاقب
تزریق داخل بینی استروئید جمعآوری گردید که از اکثریت
فاقد اطالعات علمی کافی برای تطبیق یا محل دقیق تزریق
یا انحراف از معیارهای صحیح پروتکل تزریق بودند.
بنابرایــن تزریق داخل بینی اســتروئید یک روش علمی
بیخطــر و صحیــح برای رینوســینوزیت مزمن اســت و
درصورتی که اینکار با روش صحیح صورت گیرد استفاده
از متیل پردنیزولون یا تریامسینولون استوناید داخل توربینت
و پولیپ توجیهپذیر خواهد بود■ .

این مطالعه با هدف بررســی تزریق اســترویید داخل بینی
و ارزیابــی ضریــب ایمنــی آن به صورت مرور گذشــته
نگــر پروندههــای بیماران و مرور متون پزشــکی صورت
گرفــت .مجموعــا  78بیمار با رینیت مزمن یاســینوریت
در فاصلــه آوریــل  2008تا ژوئن  2013مورد تزریق 237
موردتریامسنیولون استوناید داخل توربینت یا داخل پولیپ،
در یک مرکز درمانگاهی خصوصی قرار گرفتند .یک جدول
بررســی عالئم و عوارض تهیه شــد .درضمن یک بررسی
کامل از  Pubmedدر زمینه عوارض بینایی متعاقب تزریق
اســتروئید داخل بینی نیز جمــعآوری گردید .از بین 237
تزریق به عمل آمده  152مورد داخل توربینت و  85تا داخل
پولیــپ صورت گرفت .یکــی از تزریقهای داخل پولیپ
منجر به یک تغییر بینایی گذرا که خود به خود بهبود یافت ،منبع:
گردید .از میان  117669تزریق صورت گرفته در مجموعه
گزارشهای منتشــر شده 3 ،مورد منجر به عوارض بینایی
گردیــد که در واقع میزان بروز اختالل بینایی  %0/003بود

Laryngoscope, November 2014.
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تغییر ا ت نو ستر یل و کمپلکس آ ال ر -کو لو مال ر د ر
ر و ش Tongue-in-groove

ترجمه :دکتر حسام جهاندیده

باال کشــیدن کراسهای داخلی غضــروف جانبی تحتانی
) (LLCو دوختن آن به قســمت کودال ســپتوم که تحت
عنــوان تکنیــک  tongne-in-grooveیا  TIGشــناخته
میشود امکان تغییر موقعیت کولومال ،نوک بینی و پرههای
بینی به منظور اصالح اختالالت کمپلکس آالر -کولومالر
را فراهم میآورد .با این حال تاکنون مطالعهای درباره آنالیز
کمی تغییرات حاصل از این روش انجام نپذیرفته اســت.
آقای  Shahو همکاران با بررســی تصاویر پیشو پس از
عمل  20بیمار به بررســی تغییرات ذیل پرداختهاند :ســطح منبع:
اکســپوز شده نوســتریل از لترال ،نسبت آالر -کولومالر،

زاویه نازولیبال ،ارتفاع نوســتریل و طول نوســتریل .نتایج
پیگیــری در  2هفتــه 4-10 ،هفتــه و بیش از  10هفته پس
از عمــل حاکــی از بهبود در کلیــه پارامترهای فوق بوده
است بنابراین استفاده از تکنیک  TIGباعث کاهش تظاهر
) (Showلترال نوســتریل ،کاهش اختالف آالر -کولومالر
و افزایش چرخش نوک بینی به باال میشود و مقدار عددی
این تغییرات نیز از نظر آماری معنیدار هستند■ .
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Aesthetic Plastic Surgery, February 2015.

بر ر سی شیو ع ا ختال ل بد شکل انگا ر ی بد ن د ر
یک مرکز جرا حی پال ستیک صو ر ت
ترجمه :دکتر رضا کریمی

خواهان جراحیهای ترمیمی و بازســازی صورت مبتال به
 BDDبودهانــد .همچنین نتایج این مطالعه نشــان داد که
 BDDQاز صحت ( ،)%91/7حساسیت ( )%100و ویژگی
( )%90/3باالیی برای غربالگری  BDDبرخوردار اســت.
بیشــترین دغدغــه درباره نازیبا بــودن جراحی صورت به
ترتیــب مربوط به بینی ( ،)%56پوســت ( ،)%28مو (،)%6
چانه ( )%6و گوشها ( )%6بوده است یعنی بخشهایی که
در گروه مبتال به  BDDدر مقایســه با غیر مبتالیان باالتر
بوده است و بین ابتال به  BDDو اضطراب نیز همبستگی
وجود داشته است .محققان این مطالعه پیشنهاد کردهاند که
از ابــزار  BDDQبــرای غربالگری بیماران متقاضی انجام
جراحیهای پالستیک صورت استفاده شود.

اختــــــــــال بد شکــــل انگــــــاری بـــــــدن
) (Body Dysmurphic Disorder- BDDکمتــر از
میزان واقعی آن مورد توجه و تشخیص قرار میگیرد .این
دسته از بیماران به جای جراحیهای زیبایی نیازمند درمان
روانپزشکی هستند .مطالعهای با هدف بررسی میزان شیوع
 BDDبــه صــورت آیندهنگر بــر روی  234بیمار متوالی
مراجعه کننده به یک مرکز جراحی پالستیک صورت انجام
پذیرفته است .در این مطالعه از پرسشنامه اختالل بد شکل
انگاری بدن ) (BDDQاســتفاده گردید .این پرسشــنامه
مشــتمل بر  4ســئوال درباره برداشت فرد از ظاهر و چهره
خود اســت که توسط خود بیمار تکمیل میگردد و برخی
سئواالت آن اجزای مختلفی دارند:
براســاس نتایج حاصل از این مطالعه  %13/1از بیماران منبع:
متقاضی اعمال جراحی زیبایی صورت و  %1/8از بیماران

JAMA Facial Plastic surgery, February 2015.
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ا لگوی جد ید تشخیص تا ثیرا ت جراحیهای
جوانسا ز ی پو ست بر
جسم خا رجی مر ی
جذابیت و شخصیت افراد

ترجمه :دکتر حسام جهاندیده

اگر چه برای تشــخیص جســم خارجی مری معموال از
رادیوگرافی لترال گردن اســتفاده میشــود ،محققان روش
جدیدی را برای تشخیص این مشکل پیشنهاد کردهاند .در
بخش اول این مطالعه  43بیمار دارای رادیوگرافی مشکوک
تحت ازوفاگوسکوپی ریژید قرار گرفتند که از این میان 31
مورد دچار جســم خارجی مری بودند .در بخش دوم این
مطالعه  302بیمار مشکوک به جسم خارجی بینی به کمک
ازوفاگوسکوپی ترانس نازال تحت ارزیابی قرار گرفتند که
تنها در  52مورد وجود جسم خارجی مسجل شد .در این
گزیده از بیماران ،حساســیت و ویژگی رادیوگرافی لترال
گردن برای وجود جســم خارجی به ترتیب معادل  %59و
 %83بود.
پژوهشــگران ایــن مطالعــه معتقدنــد که اســتفاده از
ازوفاگوسکوپی ترانس نازال قادر به تغییر الگوی تشخیص
و درمان بیماران مشکوک به جسم خارجی مری است .این
روش کم هزینه و بیخطر به کمک بیحسی موضعی قابل
انجام است و میتواند جانشین رادیوگرافی برای غربالگری
بیماران مشکوک به جسم خارجی شود■ .

منبع:
Otolaryngology-Head&Neek Surygery, April
2015-05-06
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تا به امروز بیشــترین بحثها درباره جراحیهای جوانسازی
صورت صرفا بر پیامد جوانتر به نظر رســیدن متمرکز بوده
است .با این حال قضاوت درباره چهره انسانها به ویژگیهای
متعدد دیگری نیز بستگی دارد .مطالعهای جدید بر روی تصاویر
پیشوپس از عمل  30خانم ســفید پوســت که تحت اعمال
جراحی ریتیدکتومی ،بلفاروپالستی فوقانی و تحتانی ،لیفت
ابرو ،لیفت گردن و ایمپلنت چانه قرار گرفته بودند انجام شده
اســت .در این پژوهش  24ارزیابی کننده؛  6خصلت فردی
(تهاجمی بودن ،برونگرایی ،دوست داشتنی بودن ،قابل اعتماد
بودن ،ریسک پذیر بودن و مهارتهای اجتماعی) و دو ویژگی
زنانگی و جذابیت را نمرهدهی کردند.
بررســیهای آمــاری حاکی از آن بــود که از میان این 8
خصلت چهار مورد دوســت داشــتنی بودن ،مهارتهای
اجتماعــی ،جذابیــت و زنانگــی پــس از اعمال جراحی
پالستیک صورت افزایش پیدا کردند در حالی که در مورد
چهار خصلت دیگر تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
پژوهشــگران ایــن مطالعه نتیجــه گرفتهاند که جراحی
پالســتیک صورت باعث تغییر برداشــت اطرافیان درباره
ویژگیهای فرد میشود و این تغییر صرفا محدود به جوانتر
به نظر رسیدن نیست و ویژگیهای دیگری همچون دوست
داشتنی بودن و جذابیت را در بر میگیرد■ .

ا ر زیابی نقش تشخیصی

سیتولو ژ ی ا ز سلولهای
آ سپیره شده توسط سو زن

ظریف ( )FNACدر

تشخیصضایعاتغددبزاقی
ترجمه :دکتر محمدرضا فتحالعلومی

مورد بدخیم بود 20 .مورد ( )%64/5آدنوم پلئومورفیک 3 ،مورد
( )%9/6آســینیک سل کارسینوم و تومور وارتین و در نهایت
آدنویید سیستیک کارسینوم و لنفوم غیرهوچکین هر کدام 2
مورد ( )%6/4بودند.موکواپیدرمویید کارسینوم و آدنوکارسینوم
موسینوس هر کدام  1مورد ( )%3/2بودند .میزان ارزشمندی
 FNACمعادل  %83/8با  %77/7حساسیت ) (sensitivityو
 %86/3ویژگی ) (specificityبود .پس از تعدیل کردن مقادیر
بدست آمده با میزان تورش ،میزان حساسیت و ویژگی آزمون
 FNACمعادل  %68/5بود .تشــخیص منفی کاذب در مورد
کارسینوم موکواپیدرمویید و آسینیک سل کارسینوم و تشخیص
مثبت کاذب در مورد آدنوم پلئومورفیک بود.
محققان نتیجهگیری کردند که تطابق خوبی بین  FNACبا
هیستولوژی در ضایعات غدد بزاقی وجود دارد .استثنا در این
مورد آدنوم پلئومورفیک اســت آنهم وقتی تعداد ســلولهای
خارج شده کم باشد که در این موارد در صورتیکه بتوان بلوک
سلولی تهیه کرد توصیه به انجام بررسی ایمونوهیستوشیمیایی
یا انجام مجدد  FNACمیشود■ .

 FNACیک روش تشــخیصی ســیتولوژیک اســت که بر
اساس شکل چند یا گروه کوچکی از سلولهای برداشته شده
توســط ســوزن ظریف صورت میگیرد .دکتر نز و همکاران
پاتولوژیستش در کراچی پاکستان به منظور بررسی میزان ارزش
این کار در تشخیص ضایعات غدد بزاقی این تحقیق را انجام
دادنــد .در این تحقیــق  187مورد  FNACاز تودههای غدد
بزاقی ســاب ماندیبوالر و پاروتید توسط خود پاتولوژیست
انجام شد .جواب  31مورد ضایعه نئوپالسمی بود که بیماران
تحت جراحی برداشتن ضایعه قرار گرفتند و نتیجه هیستولوژی
نسج برداشته شده با نتیجه سیتولوژی قبل از جراحی مقایسه
گردید .میانگین سنی بیماران  21±42سال و تعداد مرد و زن
تقریبا مساوی بود .در گروه غیر نئوپالسمی ،سیاالدنیت مزمن
شایعترین مورد ( )%33/8و سیاالدنیت حاد سوار شده بر مزمن
بــا  %29/7و التهابــات گرنولوماتوز مزمن با  %27در رتبههای
بعدی قرار داشــتند .آدنوم پلئومورفیک شــایعترین ضایعه
نئوپالسمی خوش خیم بود .لنفوم غیر هوچکینی شایعترین
ضایعه نئوپالستی بدخیم ( )%38/9بود و پس از آن به ترتیب
تومور آســینیک سل با  %27/8و آدنویید سیستیک کارسینوم
با  %16/7قرار داشتند .تمام  31مورد ،تحت جراحی برداشتن منبع:
تومور قرار گرفتند 21 .مورد از ضایعات بیماران ،خوشخیم و 9

BMC Research Notes. 2015; 27; 8:101
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ترجمه :دکتر محمدرضا توکلی

درمان ماستوئیدیت حاد در اطفا ل و ار تباط آ ن با
یا فتههای با لینی و میکر و بشناسی
در ایــن مطالعــه ابعاد بالینــی و رادیولوژیک و یافتههای
آزمایشــگاهی و میکربیولوژیــک در اطفــال مبتــا بــه
ماســتوئیدیت حاد به منظور بهبود شــرایط تشــخیصی و
درمانی ارزیابی شــده اســت .همچنین به این نکته پرداخته
شــده کــه آیا پاتوژنهای مختلف باعــث یافتههای بالینی
متفاوت میگردند یا خیر .این بررســی یک مطالعه مروری
گذشتهنگر براساس پروندههای پزشکی بیماران صفر تا 16
10
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سالهای بود که در بخش  ENTبیمارستان مرکزی هلینسکی
فنالند با تشــخیص ماســتوئیدیت حاد در فاصل ه سالهای
 2012-2003بستری شده بودند 56 .بیمار شامل معیارهای
ورود به مطالعه میشدند .میزان بروز ماستوئیدیت  1/88در
 100هزار در سال بود .شایعترین ارگانیسمها استرپتوکک
پنومونیه ( ،)%38استرپتوکک پیوژن ( )%11و سودوموناس
آئروژینوزا ( )%11بودند .از بین ارگانیسمهای استرپتوکک

پنومونیه %48 ،نســبت به درمانهای آنتیبیوتیکی متداول
کاهش واکنش قابل مالحظه داشــتند (مقاومت متوسط) و
این نکته واضحا نســبت به حجم قابل توجهی از جمعیت
ثابت گردید.
اتالژی و عالیم پشــت گوشــی در بیماران با میکروب
اســترپتوکک پنومونیه شــایع بود ولی اتوره در مقایســه با
ســایر ارگانیســم ها در این نوع باکتری کمتر شــایع بود.
استرپتوکک پنومونیه تخریب شنوایی سپتاهای بیشتری در
مقایســه با سایر ارگانیسمها داشــت .در  %34کل بیماران
ماستوییدکتومی صورت گرفت که از این میان  %60بیماران
مبتال به اســترپتوکک پنومونیه بودند ( شــایعترین) و نیز
کاهش حساســیت بر آنتیبیوتیکها را داشــتند .بیماران با
عفونت استرپتوکک پیوژن اتالژی کمتری داشتند و در ضمن
عالیم پشــت گوشی کمتری نســبت به سایر ارگانیسمها
منبع:
داشتند.
سودوموناس آئروژینوزا به طور خاص بیمارانی را درگیر
کرده بود که لوله تیمپانوســتومی داشــتند و در همه اتوره

ایجاد کرده بود .به عالوه این میکروارگانیسم نوع مالیمتری
از بیمــاری را ایجــاد کرده بود و ضمن ایجاد تورم پشــت
گوشی کمتر ،در مقایسه با سایر ارگانیسمها نیاز کمتری به
ماســتوییدکتومی ایجاد نموده بود .نکته قابل توجه دیگری
و اختالفی بین گروههای بیماران مشاهده نشد.
بــه عنوان جمع بنــدی باید گفت یافتههــای بالینی در
ماســتوئیدیت اطفال بســته به نوع ارگانیسم مولد متفاوت
است و در استرپتوکک پنومونیه به خصوص گونههایی که
به آنتیبیوتیکها مقاوم شدهاند منجر به ظهور عالیم گردیده
و در نهایت به ماستوییدکتومی ختم میگردد .استرپ پیوژن
درد کمتری ایجاد میکند و ســودوموناس به طور خاص
اطفالــی را کــه لوله تهویه دارند مبتــا نموده ،نوع کمتر
تهاجمی بیماری را ایجاد مینماید■ .

International Journal of Pediatric
Otolaryngology, September 2014.

فوتو کلینیک
تشخیص شما چیست و اقدام درمانی مناسب کدام است؟
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ترجمه :دکتر علی افتخاریان

ا ر تباط کاهش شنوا یی حسی عصبی ناگها نی با
بیمار ی اضطرا ب

بیمــاری اضطراب را در بیمــاران مبتال به این نوع کاهش
شنوایی (قبل از بروز بیماری شنوایی) بیشتر از گروه کنترل
نشان داد ( .)p<0/0001این ارتباط به طور چشمگیری در
سنین پایینتر از  44سال شدت بیشتری مییابد .نویسندگان
نتیجه گرفتهاند که باید مطالعاتی در جهت بررســی علت
همراهی این دو بیماری صورت پذیرد■ .

این تحقیق در تایوان به صورت بررســی پروندههای بیمه
ســامت انجام شده است 3522 .بیمار با تشخیص کاهش
شــنوایی حســی عصبی ناگهانی ) (SSNHLدر پروندهها
دیده میشــوند 10566 .بیمار با ســن و جنس مشــابه که
فاقــد  SSNHLبودند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته
شدهاند %17/8 .بیماران  SSNHLسابقه بیماری اضطرابی
قبل از کاهش شنوایی در پرونده داشتهاند در حالیکه این
میزان برای گروه کنترل  %11/9بوده است .بعد از تنظیم و منبع:
یکسان سازی دو گروه از نظر وضعیت اجتماعی اقتصادی
European Archives of Otorhinolaryngology,
و بیماریهای همراه دیگر ،مقایســه آماری بطور چشمگیر
August 2014.
14
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کاشت مجد د گوش
ترجمه :دکتر رضا کریمی

خانمــی  19ســاله بــه علت کنده شــدن گوش چپ به
دنبال گاز گرفتگی سگ مراجعه کرد (تصاویر  Aو .)B
واکسیناســیون کزاز بیمار و واکسیناســیون هاری ســگ
کامــل بــود .پس از دبریدمان گوش ،کاشــت مجدد آن
همراه با آناستوموز میکرواسکوالر گوش کنده شده ،یک
شــاخه از شریان پســت اوریکوالر با قطر  0/3میلیمتر
انجام شــد .از آنجایی که ورید مناســبی یافت نشــد از
زالوهــای طبی ) (Hirudo Medicinalisبه مدت 17
روز برای درناژ وریدی کمک گرفته شــد (تصویر .)C
سیپروفلوکساســین برای پروفیالکســی در برابر باکتری
آئروموناس هیدروفیال که در سیستم گوارشی زالو وجود
دارد اســتفاده شــد .برای جلوگیری از ترومبوز آسپیرین
و هپاریــن و در ادامه انوکســاپارین تجویز شــد .بیمار
بــدون هیچگونه عارضــهای بهبود یافت و  24روز پس
از حادثه گوش بیمار وضعیت مطلوبی پیدا کرد (تصویر
 .)Dبا وجود پیشــرفتهای زیاد در مهندســی بافتی و
ایمپلنتهای آلوپالســتیک ،کاشت مجدد بافت بیمار در
صورت امکان ،همچنان گزینه ایدهآل به شمار میرود■ .

منبع:
Ear Replantation, New England Journal oF
Medicine April 17, 2014.
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مقاالت علمی

هیپراکتا ز ی پرد ه صماخ ا ثرات سطح سر می
روی در بیمارا ن
دچـار و زو ز گـوش
ترجمه :دکتر حسام جهاندیده

ترجمه:
دکتر محمد حسین عزیزی

خانمی  44ســاله به علت احســاس پری دوطرفه گوشها به
پزشک مراجعه کرد .بیمار از چند سال قبل به دنبال مطرح شدن
تشخیص آتکلتازی پرده صماخ توصیه به انجام مکرر مانور
والسالوا شده بود .بیمار به مدت  6سال روزی  4مرتبه مانور
والسالوا انجام داده بود .در معاینه پرده صماخ مثل بادکنک به
سمت خارج برجسته شده بود بدون اینکه شواهدی از افیوژن یا
التهاب در فضای تمپان وجود داشته باشد (تصاویر  Aو  Bکه
 5ساعت پس از انجام مانور والسالوا گرفته شدهاند) .ادیوگرام
(تصویر  )Cوجود کم شنوایی انتقالی خفیف در گوش راست
و طبیعی بودن شنوایی در گوش چپ را نشان داد .تشخیص
هیپراکتازی دوطرفه پرده صماخ احتماال در زمینه انجام مکرر
مانوروالسالوا برای بیمار مطرح گردید.
به بیمار توصیه شد حداکثر یک مرتبه در روز این مانور را
با شدت اندک کاهش دهد .نتایج معاینه بعدی پس از یک ماه
حاکی از کاهش برجستگی پرده صماخ بود■ .

 kitinو همکاران در یک بررسی نشان دادهاند که با افزایش
سن میزان روی در سرم کاهش مییابد .هدف این مطالعه
بررســی میزان روی در بیماران مبتال به وزوز گوش بوده
است .پژوهشگران در این بررسی پی بردهاند که بین سطح
سرمی روی و شدت و بلندی وزوزگوش رابطه چشمگیری
وجود دارد .همچنین کمبود روی میتواند سبب اختالل در
آســتانههای شنوایی گردد .این بررسی بر روی  100بیمار
طی سالهای 2009-2014انجام شده است و نتایج حاصله
از آن در بیماران با گروه شاهد مقایسه شده است.
میزان ســطح ســرمی روی بین  70تا  120میکروگرم در
دســیلیتر به عنوان نرمال تلقی کردهاند .مجموعا  %12از
بیماران دچار وزوز گوش به کمبود روی مبتال بودهاند که
با افزایش سن بدترمیشدهاست.
توضیح آنکه در برخی مطالعات نیز اثرات روی بر وزوز
گوش تاثیر عمدهای نداشته است■ .

New England Journal of Medicine, September
2013.

American journal of Otolaryngology-Head and
Neck surgery, May 2015.

منبع:
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منبع:

گــزارش همایش

اعمال جراحی زیبایی بینی و اندوسکوپی سینوس
دومیــن کــورس بینالمللی اعمال جراحــی زیبایی بینی و
اندوســکوپی ســینوس در خاورمیانه از تاریخ  25لغایت 28
فروردین ماه ســال جاری در شــیراز توســط انجمن علمی
رینولوژی استان فارس با همکاری گروه گوش ،گلو وجراحی
ســروگردن دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید .این
دوره آمــوزش کــه مورد تایید و حمایــت آکادمی جراحان
پالســتیک صورت اروپــا )،(EAFPSآکادمی جراحان بینی
اروپا ) ،(ERSآکادمی جراحان پالستیک و ترمیمی کشورهای
آسیایی ) ،(PAAFPSانجمن علمی راینولوژی ایران )(IRS
بود مورد استقبال چشمگیر متخصصین داخلی و خارجی قرار
گرفت .در این دوره آموزش طی سه روز اول کلیه مراحل اعمال
جراحی زیبایی بینی و اندوسکوپی سینوس بصورت مرحله به
مرحله توسط اساتید سرشناس بینالمللی و داخلی در قالب
سخنرانی ،پنل و کلیپهای ویدئویی آموزش داده شد و در طی
روز چهارم  4عمل جراحی زنده توسط جراحان بنام بینالمللی
در بیمارســتان مادر و کودک انجام گرفت و بصورت ویدئو
کنفرانس در ســالن همایش پخش گردید و شرکتکنندگان
کلیه سواالت خود را بصورت مستقیم مطرح و پاسخ مناسب
از ســوی جراحان داده شــد ،در این همایش شــاهد حضور
فعال اساتید سرشناس بینالمللی همچون پروفسور Gubish
از آلمان،پروفســور  Hellingsاز بلژیک ،پروفسور  Paunاز
انگلســتان ،پروفســور  Elloyاز بلژیک ،پروفسور  Salehاز
انگلستان ،پروفسور  Baserاز هندوستان و ...بودیم.
دراینهمایشبینالمللیحدود 450شرکتکنندهازبیشاز30
کشورجهانازجملهآلمان،یونان،بلژیک،انگلستان،کویت،ترکیه،

آفریقای جنوبی ،عراق ،عمان ،عربستان ،بنگالدش ،آذربایجان،
افغانستان ،هند ،قطر و ...با حضور فعال خود از برنامههای بسیار
مناسب علمی این همایش استقبال چشمگیری نمودند .همزمان
با برگزاری این کورس بینالمللی نمایشگاه استاندارد تجهیزات
پزشکی با حضور قابل تحسین شرکتهای تجهیزات پزشکی
و دارویی معتبر و بینالمللی برگزار گردید .ازجمله برنامههای
بســیار جذاب علمی که در این دوره آموزشــی برای دومین بار
برگزار گردید میتوان به برگزاری کارگاه آموزش عملی تزریق
ژل و بوتاکس اشاره نمود که در آن بالغ بر  250پزشک شرکت
نمودند.باتوجهبهتسهیالتدرنظرگرفتهجهتحضوردستیاران
تخصصی در این دوره آموزش بالغ بر  40رزیدنت از برنامه های
علمی اینهمایشبهرهمندگردیدند.
با توجه به برگزاری این دوره در بهترین فصل سال در پایتخت
فرهنگی ایران برنامههای جنبی جذابی از جمله بازدید از مراسم
با شــکوه نور و صدا در تخت جمشــید که به دو زبان فارسی و
انگلیسی برگزار گردید میتوان اشاره نمود .ضیافت رسمی شام
همایش نیز در باغ تاریخی وزیبای عفیف آباد با حضور مهمانان
بینالمللی و داخلی در فضای زیبا و دلنشین در یکی از شبهای
زیبای شیراز برگزار گردید ،که خاطره این شب فراموش نشدنی
در اذهان کلیه شرکتکنندگان باقی خواهد ماند.
در پایان همایش به شرکتکنندگان گواهی رسمی معتبر
بینالمللــی ارائــه گردید .الزم به ذکر اســت که این دوره
آمــوزش دارای  24امتیاز بازآموزی برای متخصصین بود.
گزارش تفصیلی این همایش در شــمارههای بعدی مجله
آوا به استحضار همکاران ارجمند خواهد رسید■ .
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مقاالت

نکاتی چند درمورد شهر پراگ به بهانه سفر گروه گوش و
وگلو و بینی ا یران برا ی شرکت در کنگره ا روپایـی
گوش و گلـو و بینی EUFOS
پراگ ،شهر پلها ،شهر کلیساهای قدیمی و برجهای طالیی ،شهر
کافکا و کوندرا ،شهر فرهنگ و هنر ادب اروپاست .سفر به پراگ،
به سفر به تمام اروپا میماند .میگویند هیچ تور اروپایی بی تماشای
پراگ کامل نمیشود و تماشای خود شهر ،به این میماند که تمام
اروپا را گشــته باشــید .پراگ ،بزرگترین شهر و پایتخت کشور
جمهوری چک ،یکی از بزرگترین شــهرهای اروپای مرکزی و
پایتخت سرزمین تاریخی بوهمیاست.
فرودگاه بینالمللی پراگ در بیست کیلومتری شمال غربی شهر
واقع شده است .از فرودگاه میشود با اتوبوس ،مینیبوس و تاکسی
به مرکز شهر رفت .اتوبوس ،ارزانترین راه رفتوآمد در شهر است،
اما برای استفاده از آن حتم ًا باید مقداری کرونا به همراه داشته باشید.
باجههای حمل و نقل عمومی در دو طرف سالن ورودی فرودگاه،
بلیت اتوبوس میفروشــند و از خود رانندهها هم میتوانید بلیت
تهیه کنید .بلیتهای اتوبوس ،در مترو هم اعتبار دارند و اگر زیاد از
اتوبوس و مترو استفاده میکنید ،خرید بلیتهای چندروزه وسایل
حمل و نقل عمومی ،در کاهش هزینهها به شــما کمک فراوانی
میکند .متروی پراگ ســه خط مختلف دارد و در کنار تراموا و
اتوبوس ،بیشتر شهر را پوشش میدهد.
پراگ ،با نقش گنبدهای طالیی کلیساها بر روی رودخانه ولتاوا،
یکی از زیباترین شهرهای دنیاست .بناهای تاریخی پراگ از زمان
جنگ جهانی دوم آسیبی ندیدهاند و ترکیب خیابانهای سنگفرش
با ساختمانهای قرون وسطایی محصور در میان دیوارهای بلند و
کلیساهای بیشمار و کهن ،پیادهروی در پراگ را به لذت بیپایانی
تبدیل کردهاند .اما با وجود ساختمانهای قدیمی فراوان ،پراگ در
عین حال شهری مدرن و باطراوت و پر انرژی هم هست .موسیقی،
فرهنگ و هنر و شبزندهداری پرهیجانی که پراگ به مهمانان خود
هدیه میدهد ،هر ســال میلیونها توریســت را به این شهر زیبای
اروپای مرکزی میکشاند.
پراگ ده منطقه دارد .منطقه یک ،قدیمیترین بخش شهر است
18
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و شــهر قدیم نامیده میشــود .دیدنیترین بخش پراگ هم همین
منطقه است و تقریب ًا تمام ساختمانهای قدیمی و دیدنی شهر در
اینجا واقع شدهاند .عالئم خیابانها و شماره ساختمانها بر اساس
شماره منطقه تنظیم شدهاند و پیدا کردن آدرس و مقصد در شهر،
کار بسیار آسانیست.
اولین مقصد هر مسافری در پراگ ،قلعه پراگ است؛ بزرگترین
قلعه باســتانی دنیا که نامش در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت
شده .این قلعه در مرتفعترین بخش شهر واقع شده و چشمانداز
زیبایی به پراگ دارد .عالوه بر آن ،در داستانهای نویسنده مشهور
اهل پراگ ،فرانتس کافکا هم ریشه دارد.
درســت در وسط قلعه ،مهمترین کلیسای تاریخی کشور چک
واقع شده؛ کلیسای سنت ویتوس ) (St.Vitusاز قرن چهاردهم
میالدی باقی مانده و طی سالیان بعد ،به تدریج تکمیلاش کردهاند.
کاخ سلطنتی در مجموعه قلعه ،با سبک گوتیک چشمگیرش یکی
از تماشاییترین و منحصربهفردترین کاخهای قدیمــــی اروپای
مرکـــزی محسوب مـیشود .کلیســـای جـامع سنت جــورج
) (St George’s Basilicaبــا رنگهای متنوع و بیبدیلاش،
دومین کلیسای مهم کشور چک است و در همین مجموعه قرار
دارد .اما اگر به ادبیات عالقه دارید ،بدون شک دیدنیترین بخش
قلعه ساختمانی است که فرانتس کافکا مدتی در آن زندگیکرده
اســت .این ســاختمان را موزه ملی چک به همان شکل و شمایل
حفظ کرده و محل سکونت و لوازم زندگی این چهره ادبی را به
همان صورت در معرض دید عالقمندان گذاشته است.
باغ ســلطنتی ،برج تاریخی دالیبرکا ،نمایشگاه عکس و ...از
دیگر دیدنیهای قلعه پراگاند و در کنار آنها ،تماشای مراسم
تعویض گارد قلعه ،گوش دادن به صدای ناقوس کلیســا ،باال
رفتن از برج بزرگ کلیســای ســنت جورج و تماشای شهر از
باالی آن ،عکاســی و پیادهروی در محوطه قلعه ،روزی به یاد
ماندنی را برای شما میسازند.

پل چارلز ،از دیگر بناهای مشهور و قدیمی شهر پراگ ،دو منطقه
شــهر قدیم و شــهر کوچک را به هم وصل میکند .در طول روز،
پل چارلز با حضور موزیســینها و نقاشها و هنرمندان دیگر ،به
یکی از زندهترین پیادهروهای شهر تبدیل میشود .پل ،برج بلندی
دارد که روز و شــب ،میشــود از آن باال رفت و با چشم مسلح یا
غیرمسلح ،شهر و آسمان را تماشا کرد.
شــهر قدیم یا ا ِستاره میستو مرکز تاریخی شهر پراگ محسوب
میشود .مشهورترین بناهای این بخش ،تاالر شهرداری وساعت
نجومی ،کلیسای تین با سبک معماری گوتیک و بنای یاد بود جان
هاش هستند .از دیگر بناهای مهم این منطقه،تاالر اپرای نئوکالسیک
پراگ است که میزبان اولین اجرای اپرای معروف دون جیووانی ِ
موتزارت بوده.
شــهر جدید یا نووه میســتو ،برخالف اســمش ،در اواخر قرن
چهاردهم و برای توسعه شهر قدیم ساخته شده است .جذابترین
قسمت شهر جدید ،میدان تجاری مستطیل شکلی به نام وَکلَوَک
) (Václavákیا وینسســاس اســت که دور و برش پر اســت
از کافههــا و رســتورانهای فراوان و سوغاتیفروشــیهایی که
یادگاریهای شــهر پراگ را عرضه میکنند .در قسمت باالی این
میدان ،موزه ملی واقع شده که از دیگر دیدنیهای شهر پراگ است.
در طول بلوار اصلی این بخش ،هم هتلهای زیادی وجود دارند
که به خاطر نزدیکی به بناهای دیدنی شــهر ،برای اقامت مناســبند
و هم رستورانهایی عالی با غذاهای سنتی و محلی شهر پراگ.
منطقه شهر کوچک یا ماال استرنا هم بناهای تاریخی زیادی را در
خود جای داده است .از مهمترین این بناهای میتوان به کلیسای
سنت نیکالس و نیز دیوار لنین اشاره کرد که یادگار دوران تسلط
کمونیستها بر شهر پراگ و کشور چک است .یکی از پرآوازهترین
تندیسهای مســیح در کلیســای  Our Lady Victoriousدر
همین بخش پراگ قرار دارد .بعد از گشتی در این منطقه ،فراموش
نکنید که سری هم به چرخ آبی قدیمی بر روی کانال ونتیان بزنید.

بناهای دیدنی شــهر پراگ ،به ســاختمانهای قدیمی محدود
نمیشوند .ساختمان خانه رقص پراگ با این که بنایی تازه محسوب
میشود ،به خاطر معماری خاص و شکل عجیباش که کار معمار
نامدار ،فرانک گری است ،مورد توجه تمام مسافران است.
رودخانه ولتاوا ،روح شــهر اســت و مایه حیات پراگ .تقریب ًا در
هر نقطه از شــهر که کنار ســاحل بروید ،میتوانید تورهایی برای
قایقسواری همراه با موسیقی و سرو غذا پیدا کنید .بسیاری از این
تورها ،در آخر برنامه به سمت باغوحش دیدنی شهر پراگ میروند
و مسافران را به تماشای آن دعوت میکنند.
پراگ با خیابانها و پیادهروهای ســنگفرشاش ،جان میدهد
برای پیادهروی .اما البته از دوچرخهسواری هم نباید غافل شد .در
سطح شهر مرکزهای اجاره دوچرخهای وجود دارند که عالوه بر
دوچرخه ،راهنمای شهر پراگ را هم به مسافران میدهند .اگر به
تورهــای ویژه عالقه دارید ،میتوانید در برنامههای رایگان و نود
دقیقهای شهرگردی و گفتگو با مردم محلی شرکت کنید .طی این
برنامه ،زندگی در کنار مردم پراگ و آشنایی با آداب و رسوم زندگی
در این شهر را از نزدیک لمس میکنید.
بــرای صرف غذاهــای محلی و بومی کشــور چک ،اغلب
رســتورانهای محلههای تاریخی و اطراف رودخانه مناسباند
و غذاهای گوشتی مخصوص مردم چک و دسرهای میوه خوش
آب و رنگ این کشور را سرو میکنند .وعده اصلی غذا در پراگ
ناهار اســت و ســر ظهر ،رستورانها بسیار شلوغ میشوند و بد
نیست جای خود در رستوران را از پیش رزرو کنید.
هتلهای پراگ کیفیت خوب و قیمت نسبت ًا باالیی دارند .هتلهای
مرکز شهر ،با نزدیک بودن به دیدنیهای شهر ،هزینه رفتوآمد را
به مقدار قابل توجهی کاهش میدهند .قیمت هتلها در فصلهای
پرمسافر بهار تا اواخر تابستان و تعطیالت کریسمس باال میرود.
در روزهای کریســمس ،هزینه اقامت در پراگ به باالترین مقدار
خود میرسد.
www.iranent.com
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مقاالت
اطالعاتی درموردیوفوس EUFOS

سومین کنگره اروپایی گوش گلو بینی وجراحی سروگردن اروپا درخرداد 7( 94تا 11ژوئن  )2015در شهر پراگ جمهوری چک برگزار
میگردد .به بهانه شرکت گروه ایرانی دراین رویداد علمی مختصرا به معرفی این نهاد علمی میپردازیم:
یوفوس ازسال 1985تاسیس گردید و کلیه  46کشور عضو اتحادیه اروپایی را که دارای انجمنهای علمی گوش گلو بینی میباشند
تحــــت پــــوشش قــرار مـــیدهد .ایــن مجمـــوعه اخیــرا بنـــام  CEORL-HNSتغییــر نــام داده اســـت که مخفف
 confederation of the otorhinolaryngology and head and neck surgeryمیباشــد .یوفوس براین اســاس بنا
نهاده شده است که درتمام کشورهای اروپایی بیمارستانها یا بخشهایی داشتهاندکه به درمان بیماران با بیماریهای گوش گلو و بینی
اختصاص داشــتهاند و برخی از آنها به قرنهای  16-15میالدی برمیگردد و درحالحاضر هر کدام از این کشــورها یک انجمن ملی
گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن دارند که اکثریت متخصصین این رشته عضو این انجمنها میباشند.
کنگره اول در ســال  1988درپاریس -فرانســه ،دوم در ســال  1992درناپل  -ایتالیا ،ســوم در  1996دربوداپست  -مجارستان ،چهارم
درسال 2000دربرلین -آلمان ،پنجم در سال 2004در رودوس  -یونان ،ششم2007در وین  -اتریش ،برگزارگردیده است .اولین میتینگ
آکادمی اروپایی گوش گلو بینی درسال  2009در مانهایم آلمان  -اولین کنگره کنفدراسیون اروپایی  CEORL-HNSدرسال2011
دربارسلون  -اسپانیا و درنهایت کنگره آتی در  2015درپراگ  -جمهوری چک برگزارخواهد شد.
به امید شرکت هرچه با شکوهتر اساتید و همکاران گرامی در این کنگره.
دکتر محمدرضا توکلی

به آگاهی همکاران ارجمند میرساند

هیات محترم وزیران در تاریخ  93/12/17مواردی
از تحت پوشــش بیمه قــرار گرفتن داروها را

تصویب کردهاند که دو مورد آن مربوط به رشته
گوش ،گلو و بینی است که عینا نقل میشود:

 -1ویال نورونوکس  50واحدی با شرط تجویز

توســط پزشــک متخصص و مصرف در موارد

غیر از زیبایی

 -2اسپری تنفسی بکلکس ( 100بکلومتازون دی
پروپیونات  100میکروگرم در پاف).

انجمن علمی گوش ،گلو و بینی و سروگردن ایران
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دومین دوره جراحی آندوســکپی آندونازال هیپوفیز و قاعده
جمجمــه از تاریــخ  ۲۸-۲۶فروردین ماه در تاالر امام مجتمع
بیمارســتانی امام خمینی برگزار گردید.
ایــن دوره که بــا همکاری گروههای گوش و حلق و بینی
و جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد با
حضور دو مهمان برجســته از امریکا همراه بود.
پروفسور ریکاردو کراو چهره جهانی و شناخته شده جراحی
آندوسکپی قاعده جمجمه و مدیر برنامه قاعده جمجمه دانشگاه
اهایــو و دکتــر گارنی برخوداریــان جراح اعصاب جوان و با
تکنیک از کالیفرنیا اداره این دوره را بر عهده داشــتند.
برنامه شــامل سخنرانی و اجرای پانل و انجام جراحی زنده
تومور هیپوفیز بود.
دیســکیون زنده بر روی کاداور از بخشهای پربیننده این
دوره بود که در ســه روز بســیاری از رویکردهای آندوسکپی
قاعده جمجمه را به نمایش گذاشــت.
محورهای مهم برنامه شــامل کوریدور بینی و ســینوس-
بازسازی قاعده جمجمه  -درمان بدخیمیهای بینی و سینوس
 آناتومــی و نحــوه برخورد به ضایعــات قاعده جمجمه درپالنهای ساژیتال و کرونال بود.

www.iranent.com
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از کجا میآید این «آوای دوست»
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فهرست

ویژه عموم همکاران

یادداشت سردبیری

1

راهکار طبابت بالینی جدید درباره رینیت آلرژیک

2

بررسی اثربخشی میتومایسین در درمان آترزی کوان

4

تزریق استرویید داخل بینی و کوری 

5

تغییرات نوستریل در روش  Tongue-in-groove

6

ن
بررسی شیوع اختالل بد شکل انگاری بد 

7

الگوی جدید تشخیص جسم خارجی مری

8

تاثیرات جراحیهای جوانسازی پوست بر جذابیت

8

ی
ارزیابی نقش تشخیصی سیتولوژی در ضایعات غدد بزاق 

9

درمان ماستوئیدیت حاد در اطفال

10

فوتوکلینیک

11

ب
ارتباط کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی با بیماری اضطرا 

14

کاشت مجدد گوش

15

هیپـراکتـازی پــرده صمـاخ

16

اثرات سطح سرمی روی در بیماران دچـار وزوز گـوش

16

گزارش همایش

17

نکاتی چند درمورد شهر پراگ

18

یادآوری
صحت و سقم هرگونه آگهی بازرگانی به عهده شركت آگهیدهنده
بوده و از مسوولیت انجمن خارج است .صحت مقاالت علمی چاپ
شده در نشریه به عهده نویسندگان مطالب است.
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