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Εικόνα 1.1 Εγκάρσια διατομή μέσα από το αυτί και 
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Εικόνα 1.2
Τύμπανο του αυτιού όπως παρατηρείται με την χρήση ωτοσκοπίου.
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Εικόνα 1.3
Μέσο αυτί και το σύστημα των μαστοειδών κυψελών.
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μήκος και έχει πιο ευθεία διάταξη, από αυτόν στους ενήλικες. Σε περί-
πτωση που ένα άτομο κρατήσει τη μύτη του έτσι ώστε να φρακάρει τα 
ρουθούνια του, κλείσει το στόμα του και προσπαθήσει να εκπνεύσει, 
θα νιώσει να εισέρχεται αέρας στο μέσο αυτί του μέσω της ευσταχιανής 
σάλπιγγας. 

 • Το σύστημα των μαστοειδών κυψελών. Το σύστημα αυτό είναι ένα 
εξόγκωμα από οστίτη ιστό πίσω από το πτερύγιο το οποίο αποτελείται 
από ένα δίκτυο κυψελών, με τη μορφή κερήθρας, που περιέχουν αέρα 
και επενδύονται από επιθήλιο (μαστοειδείς κυψέλες). Το σύστημα των 
μαστοειδών κυψελών διανοίγεται κατευθείαν μέσα στη σχισμή του 
μέσου αυτιού (Εικόνα 1.3). Σε περίπτωση που μια λοίμωξη φτάσει στο 
σύστημα αυτό, εκδηλώνεται «μαστοειδίτιδα» (Δείτε την εικόνα 8.3).

 • Ο μέσος κρανιακός βόθρος. Περιλαμβάνει τον κροταφικό λοβό του 
εγκεφάλου και εντοπίζεται μόλις απάνω από το μέσο αυτί. Οπότε, μια 
λοίμωξη του αυτιού μπορεί να έχει σαν συνέπεια (πιθανές επιπλοκές) την 
εκδήλωση μηνιγγίτιδας και εγκεφαλικού αποστήματος. 

 • Οι φλεβώδεις κόλποι. Τα κανάλια αυτά περιβάλουν το εγκέφαλο και 
μεταφέρουν αίμα προς τις φλέβες του λαιμού και επίσης εντοπίζονται 
πολύ κοντά στο μέσο αυτί και στις μαστοειδείς κυψέλες. Μια ενδεχό-
μενη λοίμωξη είναι δυνατόν να εξαπλωθεί και να έχει σαν αποτέλεσμα 
την εκδήλωση θρόμβωσης του σηραγγώδους κόλπου που μπορεί να 
επιφέρει τον θάνατο.

 • Το προσωπικό νεύρο. Το έβδομο κρανιακό νεύρο διαπερνά το σύ-
στημα των μαστοειδών κυψελών και το μέσο αυτί. Εφοδιάζει τους μύες 
της έκφρασης του προσώπου και βρίσκεται σε κίνδυνο από τις λοιμώξεις 
του αυτιού και από ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις του αυτιού.

Αυτί
Το αυτί διαιρείται σε τρία τμήματα:
1 Το έξω αυτί 
2 Το μέσο αυτί 
3 Το έσω αυτί

Έξω αυτί
Το έξω αυτί αποτελείται από (Εικόνα 1.1):

 • Το πτερύγιο
 • Τον έξω ακουστικό πόρο (ακουστικό κανάλι)
 • Το εξωτερικό τμήμα της τυμπανικής μεμβράνης (τύμπανο του 

αυτιού)
 Το εξωτερικό (πλευρικό) τμήμα του έξω αυτιού αποτελείται από 

χόνδρινο σκελετό και το βαθύτερο (μέσο) τμήμα αποτελείται από οστέ-
ινο σκελετό: και τα δύο αυτά τμήματα επικαλύπτονται από δέρμα. Το 
δέρμα που επικαλύπτει το εξωτερικό τμήμα αποτελείται από θυλάκια 
τριχών και σμηγματογόνους αδένες καθώς και από αδένες που παρά-
γουν την κυψελίδα. Οι αδένες αυτοί δεν βρίσκονται στο μέσο τμήμα 
του αυτιού. 

Η τυμπανική μεμβράνη σχηματίζει ένα τοίχωμα μεταξύ του έξω και 
του μέσου τμήματος του αυτιού και διαιρείται στο άκαμπτο, τεταμένο 
τμήμα (pars tensa), στο κατώτερο μέρος της και το λιγότερο σκληρό, 
χαλαρό τμήμα (pars flaccida), στο κατώτερο μέρος της (Εικόνα 1.2).

Μέσο αυτί
Το μέσο αυτί είναι ένας χώρος πίσω από την τυμπανική μεμβράνη που 
περιέχει αέρα και αποτελείται από οστάρια (τα οστά της ακοής) που 
ονομάζονται: σφύρα, άκμονας και αναβολέας (Εικόνες 1.1 και 1.3). Τα 
οστάρια αυτά αποτελούν την αλυσίδα των οσταρίων, η οποία ενισχύει 
και μεταβιβάζει τις δονήσεις του ήχου προς το έσω αυτί. 

Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι ένας αυλός που συνδέει το μέσο αυτί 
και τον ρινοφάρυγγα. Το προσωπικό νεύρο (κρανιακό νεύρο VΙΙ) επίσης 
διέρχεται μέσα στο μέσο αυτί. Οπίσθια, το σύστημα των μαστοειδών 
κυψελών επίσης διανοίγεται κατευθείαν εντός του μέσου αυτιού (Ει-
κόνες 1.1 και 1.3).

Έσω αυτί 
Στο έσω αυτί περιλαμβάνονται (Εικόνα 1.1):

 • Το τμήμα του μέσου αυτιού που βρίσκεται πίσω από το χαλαρό 
τμήμα και ονομάζεται «σοφίτα».

 • Ο κοχλίας. Το τμήμα αυτό του έσω αυτιού δημιουργεί ηλεκτρικά 
ερεθίσματα στο κοχλιακό νεύρο (κρανιακό νεύρο VIII). Τα ηλεκτρικά 
αυτά ερεθίσματα μεταβιβάζονται στον εγκέφαλο προκειμένου να γίνουν 
αντιληπτά σαν ήχος. 

 • Ο προθάλαμος και ο λαβύρινθος (ημικυκλικά κανάλια), που εμπλέ-
κονται στον έλεγχο της ισορροπίας. 

Ανατομικές σχέσεις του αυτιού
Το αυτί βρίσκεται κοντά σε κάποιες ανατομικές δομές οι οποίες είναι 
δυνατόν να εμπλέκονται σε περίπτωση εξάπλωσης μιας λοίμωξης ή 
μια νόσου: 

 • Η ευσταχιανή σάλπιγγα (Εικόνες 1.1 και 1.3). Ένα μέρος του αυλού 
αυτού είναι από οστό και ένα άλλο μέρος του από χόνδρο. Επικαλύπτεται 
από κροσσωτό επιθήλιο και συνδέει τον χώρο του μέσου αυτιού με τον 
ρινοφάρυγγα. Μια ενδεχόμενη λοίμωξη στη μύτη και στο φάρυγγα 
είναι δυνατόν να μεταφερθεί μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας στο μέσο 
αυτί, το οποίο στη πραγματικότητα αποτελεί τμήμα της άνω αεροφόρου 
οδού. Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι ιδιαίτερα σημαντική στα παιδιά. Ο 
αυλός αυτός στα παιδιά έχει μεγαλύτερη διάμετρο, είναι πιο μικρός σε 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΙΩΝ

• Εξετάστε το πτερύγιο και το σύστημα των μαστοειδών 
κυψελών και ελέγξτε για πρηξίματα, ουλές ή αλλαγή 
στο χρώμα.
• Χρησιμοποιείστε ένα ωτοσκόπιο καλής ποιότητας προ-
κειμένου να έχετε μια εικόνα του τυμπάνου του αυτιού. 
Χρησιμοποιείστε το μεγαλύτερο διαστολέα ωτοσκοπίου ο 
οποίος θα ταιριάζει άνετα και μην τον τοποθετείτε πολύ 
βαθειά εντός του αυτιού.
• Μπορεί να είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίσετε τον ακου-
στικό πόρο τραβώντας το πτερύγιο προς τα πάνω και πίσω 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του διαστολέα 
εντός του αυτιού. 
• Παρατηρήστε την κατάσταση του δέρματος του έξω αυ-
τιού και προσπαθήστε να παρατηρήσετε καλά το τύμπανο 
με συστηματικό τρόπο.
• Η πλήρης εξέταση περιλαμβάνει τεστ διαπασών, αξιο-
λόγηση ακοής, αξιολόγηση της λειτουργίας του προσω-
πικού νεύρου και εξέταση του μετα-ρινικού χώρου για να 
παρατηρηθεί το άνοιγμα της ευσταχιανής σάλπιγγας.

Ένδειξη κλινικής πράξης
Δεν μπορείτε να έχετε μια καλή εικόνα του τύμπανου του αυ-
τιού με τη χρήση ενός ωτοσκοπίου και με ελαφρύ χειρισμό του 
πτερυγίου. Μην τοποθετείτε τον διαστολέα πολύ βαθειά εντός 
του αυτιού.
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Εικόνα 4.1
Αιτίες απώλειας ακοής.

Απώλειας ακοής

Νευροαισθητήρια Αγώγιμη

Εκ γενετής
 • Συνδρομική
 • Μη-συνδρομική απώλεια 

ακοής γενετικής αιτιολογίας
 • Λοίμωξη κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης (π.χ. 
λοιμώξεις TORCH*)

Εκ γενετής
 • Βλάβη στα 

ακουστικά οστάρια
 • Αφύσικη εμφάνιση 

πτερυγίων (μικρωτία, 
ανωτία)

 • Ανωμαλία έξω 
ακουστικού πόρου 
(ατρησία)* Τοξοπλάσμωση, 

ερυθρά, 
κυτταρομεγαλοϊός, 
έρπης

Επίκτητη
 • Περιγενετικά αίτια (υποξία/ίκτερος)
 • Μολυσματική/φλεγμονώδης 

(μηνιγγίτιδα, ιλαρά, παρωτίτιδα)
 • Τραυματισμός (χειρουργική 

επέμβαση, τραυματισμός στο κεφάλι, 
έκθεση σε θορύβους, βαρότραυμα)

 • Φάρμακα (αμινογλυκοσίδες, 
κυτταροτοξικά)

 • Νεοπλασία (αιθουσαίο σβάννωμα)
 • Ιδιοπαθής (αιφνίδια νευροαισθητήρια 

απώλεια ακοής ή SNHL, νόσος του 
Ménière) 

 • Γήρανση (πρεσβυακουσία)

Επίκτητη
 • Κυψελίδα
 • Εξωτερική ωτίτιδα 
 • Ξένα αντικείμενα εντός του 

ακουστικού πόρου
 • Εκροή υγρού στο μέσο αυτί 

(κολλώδες ούς)
 • Χρόνια πυώδης μέση ωτίτιδα (με ή 

χωρίς χολοστεάτωμα)
 • Otosclerosis = Ωτοσκλήρυνση
 • Αποδιοργάνωση της αλυσίδας 

των οσταρίων (τραύμα, 
ιατρογενής)

Εικόνα 4.2
Απώλεια ακοής που σχετίζεται με την ηλικία ή «πρεσβυακουσία» - 
ακουόγραμμα ενός άνδρα ηλικίας 62 ετών. (Παρατηρήστε ότι οι ήχοι 
υψηλής συχνότητας εμφανίζονται πρώτα, προκαλώντας απώλεια 
σαφήνειας της φωνής που χρησιμοποιείται στη καθομιλουμένη. Ο 
βιομηχανικός ήχος επίσης είναι μια σημαντική αιτία κώφωσης στους 
ήχους υψηλής έντασης, ειδικά στους άνδρες. 
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Εικόνα 4.3
Ψηφιακό ακουστικό βαρηκοΐας –«όπισθεν του αυτιού»
Το ακουστικό βαρηκοΐας ενισχύει τον ήχο. Είναι χρήσιμο μόνο για ασθενείς με κάποια 
υπολειπόμενη ακοή. Η τεχνολογία στα ακουστικά βαρηκοΐας έχει βελτιωθεί σε ση-
μαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. Τα παλαιότερα αναλογικά μοντέλα ακουστικών 
βαρηκοΐας έχουν κυρίως αντικατασταθεί από ψηφιακά.

Εικόνα 4.4
Κοχλιακό εμφύτευμα.
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Επιδημιολογία και ταξινόμηση
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμάει ότι κοντά στα 300 εκατομμύρια 
άνθρωποι, που αποτελούν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, πάσχουν 
από αναπηρία σχετιζόμενη με προβλήματα ακοής. Όταν γίνεται ταξι-
νόμηση της σοβαρότητας της κώφωσης, το επίπεδο ακοής στο αυτί 
οπού η ακοή είναι καλύτερη είναι πιο σχετικό, γιατί στο συγκεκριμένο 
αυτί στηρίζεται ο ασθενής.

Στις ανεπτυγμένες χώρες της δύσης σχεδόν 1 στα 1000 παιδιά γεν-
νιέται με κώφωση (εκ γενετής κώφωση). Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ 
πιο συνηθισμένο στον αναπτυσσόμενο (Τρίτο) κόσμο. Η πλειοψηφία 
των παιδιών αυτών πάσχουν από μόνιμη νευροαισθητήρια απώλεια 
ακοής. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να είναι μέρος ενός συνδρόμου 
όπως η συνδρομική κώφωση (δηλαδή το σύνδρομο Usher) ή μπορεί 
να είναι ένα απομονωμένο πρόβλημα που δεν αποτελεί μέρος κανενός 
καθορισμένου τύπου ανωμαλιών και χαρακτηρίζεται ως μη-συνδρομική 
κώφωση. Όλο και περισσότερες περιπτώσεις μη-συνδρομικής κώφωσης 
είναι σήμερα γνωστές ότι προκύπτουν από μια γενετική αιτιολογία (π.χ. 
έλλειψη κονεξίνης 22). Η πρώιμη διάγνωση της εκ γενετής κώφωσης εί-
ναι απαραίτητη για τη καλύτερη δυνατή έκβαση. Συνεπώς ο εντοπισμός 
της απώλειας ακοής έχει μεγάλη σημασία σε ένα νεογέννητο βρέφος.

Η κώφωση εκδηλώνεται σε πολλά άτομα σε προχωρημένη παιδική 
ηλικία ή καθώς η ηλικία περνάει κατά την ενηλικίωση (επίκτητη κώφω-
ση). Κάποια μείωση στην ακοή αποτελεί χαρακτηριστικό της γήρανσης, 
και ονομάζεται πρεσβυακουσία (Εικόνα 4.2).

Η κώφωση, όπως καταγράφεται στο Κεφάλαιο 3, είναι δυνατόν να 
είναι αγώγιμη ή νευροαισθητήρια. Είναι δυνατόν να είναι εκ γενετής 
(εκδηλώνεται κατά τη γένεση) ή επίκτητη (εκδηλώνεται μετά τη γένεση, 
δηλαδή λόγω μηνιγγίτιδας στην βρεφική ηλικία). Ορισμένες από τις συ-
νηθισμένες αιτίες τόσο της εκ γενετής κώφωσης όσο και της επίκτητης 
αναγράφονται στην Εικόνα 4.1. 

Αιφνίδια νευροαισθητήρια απώλεια ακοής 
Η αιφνίδια και η απρόσμενη νευροαισθητήρια κώφωση είναι ένα ολέ-
θριο γεγονός. Ορίζεται ως μια νευροαισθητήρια απώλεια ακοής (SNHL) 
επιπέδου τουλάχιστον 30 db ή και περισσότερο σε τρεις συνεχόμενες 
συχνότητες σε χρονική περίοδο μικρότερη των 3 ημερών. Η συχνό-
τητα είναι κατά προσέγγιση 20 ανά 100.000 περιστατικά τον χρόνο 
και η μέγιστες ηλικίες συχνότητας είναι από 50 έως και 59 έτη. Είναι 
συνήθως μονόπλευρη αλλά, σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να 
είναι και αμφίπλευρη. 

Η αιτιολογία της αιφνίδιας νευροαισθητήριας κώφωσης είναι άγνω-
στη αλλά κάποια περιστατικά που μπορεί να διατυπωθούν περιλαμβά-
νουν: ένα αγγειακό επεισόδιο, κάποιο περιστατικό ιογενούς αιτιολογίας 
ή θραύση της μεμβράνης του κοχλία. Σπάνια, ταυτοποιούνται κάποιες 
αναγνωρίσιμες περιπτώσεις όπως το αιθουσαίο σβάννωμα (ακουστικό 
νευρίνωμα).

Δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η θεραπεία βοηθάει, αλλά 
συχνά χορηγούνται στεροειδή και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυ-
νατόν η ανάρρωση να προκύψει αυθόρμητα. 

Διάγνωση και διαχείριση   
Η πρώιμη διάγνωση έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται μια μεγάλη 
διαφορά σε σχέση με την έκβαση, στα παιδιά με κώφωση. Σήμερα, 
σε όλα τα νεογέννητα παιδιά στις δυτικές χώρες πραγματοποιούνται 
εξετάσεις για την ακοή τους (Πρόγραμμα Εξέτασης Ακοής των Νεογνών 
ή Newborn Hearing Screening Programme), οπότε είναι πολύ σπάνια η 
καθυστερημένη διάγνωση. Δεν υφίσταται η περίπτωση αυτή στον ανα-
πτυσσόμενο κόσμο όπου παιδιά ακόμα παρουσιάζουν κώφωση στην 
ηλικία των 2, 3 ετών ή και παραπάνω. Μόλις είναι ξεκάθαρο ότι ένα παιδί 
έχει κώφωση θα πρέπει να παραπέμπεται στην Υπηρεσία Ακοολογίας 
για περεταίρω εξετάσεις και να ξεκινάει η διαδικασία αποκατάστασης. 
Ένα ακουστικό βαρηκοΐας μπορεί να προσαρμοστεί σε νεογνά ακόμα 
εντός χρονικόύ διαστήματος 2 ή 3 εβδομάδων μετά τη γέννησή τους. 

Σε περίπτωση που η απώλεια ακοής είναι ήπια ή μέτρια, τότε το 
μόνο που απαιτείται είναι η χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας. Τα 
περισσότερα παιδιά με κώφωση είναι δυνατόν να παρακολουθούν 
σχολεία του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά σε ορισμένα 
από αυτά είναι καλύτερο να αντιμετωπίζεται η κατάσταση τους σε ειδικά 
σχολεία. Επίσης η «γλώσσα των νευμάτων» χρησιμοποιείται ευρέως σε 
πολλά μέρη του κόσμου.

Σε περιπτώσεις που παιδιά ή ορισμένοι ενήλικες παρουσιάζουν 
βαριά κώφωση, ένα ηλεκτρονικό εμφύτευμα, που ονομάζεται κοχλι-
ακό εμφύτευμα (Εικόνα 4.4) είναι δυνατόν να βοηθήσει τον κοχλία να 
ανταποκριθεί στην ηχητική ενέργεια μεταφέροντας την στο εγκέφαλο. 
Τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι ακριβά και δεν είναι ευρέως διαθέσιμα 
σε πολλά μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου, αλλά η χρήση τους έχει 
προοδεύσει σε μεγάλο βαθμό στην διαχείριση των παιδιών με κώφωση. 

Τα παιδιά με κώφωση, εκτός από τους χειρούργους ωτορινολα-
ρυγγολόγους, χρειάζονται την ενεργό συμβολή: γιατρών με ειδικότη-
τα ακουολογίας, ακουολόγων, παιδιάτρων, εκπαιδευτικών ατόμων με 
κώφωση, λογοθεραπευτών και το σημαντικότερο, των γονέων και των 
αδερφών. Οι τρόποι αποκατάστασης περιλαμβάνουν: 

 • Ακουστικά βαρηκοΐας (Εικόνα 4.3)
 • Ειδική εκπαίδευση
 • Νοηματική γλώσσα
 • Εμφυτεύσιμες συσκευές βαρηκοΐας (δηλαδή κοχλιακά εμφυτεύ-

ματα) 

Ένδειξη κλινικής πράξης
Η αποκατάσταση της ακοής είναι μια διεπιστημονική διαδι-
κασία. Η πρώιμη διάγνωση είναι το κλειδί μιας επιτυχημένης 
διαχείρισης του παιδιού με κώφωση. 
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Εικόνα 7.1
Οστεο-ενοποιημένο σύστημα βαρηκοΐας.

Μικρός δοθιήνας στον 
ακουστικό πόρο

Εικόνα 7.2
Ένας δοθιήνας (καλόγερος) στον ακουστικό πόρο.
Πυώδες οζίδιο με υπερβολικά έντονη αίσθηση πόνου.

Εικόνα 7.3
Ωτομυκωση.
Παρατηρήστε τις υφές του μύκητα.

Εξοστώσεις

Τυμπανική 
μεμβράνη

Εικόνα 7.4
Εξοστώσεις.

Οστέωμα

Εικόνα 7.5
Ένα πολύ μικρό οστέωμα στον ακουστικό πόρο 
του δεξιού αυτιού.
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Ο έξω ακουστικός πόρος (ακουστικό κανάλι) επικαλύπτεται από τρι-
χωτό δέρμα και αποτελεί μέρος του έξω αυτιού (δείτε το Κεφάλαιο 1).

Eκ γενετής ανωμαλίες 
Υπάρχει η πιθανότητα ο έξω ακουστικός πόρος να είναι ελλιπώς ανε-
πτυγμένος ή ακόμα και να μην υπάρχει. Η ελλιπής αυτή ανάπτυξη του 
έξω ακουστικού πόρου είναι δυνατόν να αποτελεί μια απομονωμένη 
ανωμαλία, αλλά συχνότερα είναι μέρος μιας σημαντικής παραμόρφω-
σης του έξω αυτιού που ορισμένες φορές περιλαμβάνει και το μέσο αυτί 
και σπάνια το έσω αυτί (μικρωτία. Δείτε το Κεφάλαιο 5). Επίσης υπάρχει 
η πιθανότητα ένα παιδί να έχει κώφωση και η διαχείριση της κατάστασης 
αυτής μπορεί να είναι πολύ δύσκολη γιατί η τοποθέτηση ενός συμβατι-
κού ακουστικού βαρηκοΐας στον ακουστικό του πόρο είναι αδύνατη. Σε 
περίπτωση που ένα παιδί έχει μια ορισμένη ακουστική λειτουργία του 
έσω αυτιού (κοχλιακή) σε κάποιο βαθμό, πιθανόν να είναι αναγκαία η 
τοποθέτηση ενός οστεο-ενοποιημένου συστήματος βαρηκοΐας (bone 
anchored hearing aid ή BAHA). Η συσκευή του συστήματος αυτού 
προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του αυτιού και βρίσκεται απάνω σε μια 
βίδα από τιτάνιο η οποία είναι συνδεδεμένη με το κρανίο (Εικόνα 7.1).

Φλεγμονή και λοίμωξη 
Το δέρμα του έξω αυτιού είναι ευαίσθητο και μπορεί να είναι εκτεθει-
μένο στο νερό, σε παθογόνους μικροοργανισμούς και σε τραυματισμό 
από αντικείμενα, όπως τσιμπιδάκια για μαλλιά και μπατονέτες, τα οποία 
χρησιμοποιούν πολλοί ασθενείς και γονείς για τον καθαρισμό των ακου-
στικών πόρων, στη προσπάθεια τους να απομακρύνουν την κυψελίδα. 
Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της φλεγμονής του έξω αυτιού είναι 
ο πόνος, ο κνησμός και η ωτόρροια.

Δερματικές διαταραχές. Το έκζεμα, η ψωρίαση και οι δερματικές αλλερ-
γίες πιθανόν να περιλαμβάνονται στις δερματικές διαταραχές των έξω 
ακουστικών πόρων. Η θεραπεία των διαταραχών αυτών είναι ταυτόσημη 
με αυτή μιας υποβόσκουσας διαταραχής, αλλά η εφαρμογή τοπικής 
θεραπείας στον έξω ακουστικό πόρο που έχει υποστεί φλεγμονή, είναι 
δυνατόν να είναι δύσκολη λόγω της αίσθησης πόνου και της ύπαρξης 
πρηξίματος.

Εξωτερική ωτίτιδα. Το δέρμα του ακουστικού πόρου είναι επιρρεπές 
στη λοίμωξη (εξωτερική ωτίτιδα). Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή 
ορισμένες φορές και ως «το αυτί του κολυμβητή» γιατί αποτελεί ένα 
σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα μόλυνσης του ακουστικού πόρου που 
προκύπτει μετά την κολύμβηση. Όταν το δέρμα του ακουστικού πόρου 
είναι μουλιασμένο ή τραυματισμένο για παράδειγμα από μια μπατονέτα 
είναι δυνατόν να προκύψει μόλυνση. Οι συνηθισμένοι μικροβιακοί 
οργανισμοί που εμπλέκονται στη μόλυνση αυτή είναι η ψευδομονά-
δα (Pseudomonas spp) και ο σταφυλόκοκκος (Staphylococcus spp). 
Ο ασθενής βιώνει πόνο, κνησμό και ορισμένες φορές παρατηρείται 
ωτόρροια έντονης οσμής. Για τη θεραπεία της κατάστασης αυτής θα 
πρέπει το αυτί να καθαρίζεται, να παραμένει στεγνό και να γίνεται χρή-
ση περιορισμένης ποσότητας αντιβιοτικών σε σταγόνες. Οι σταγόνες 
αυτές που περιέχουν ένα συνδυασμό αντιβιοτικών και στεροειδών 
μπορεί να χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της αντιμετώπισης 
τόσο της λοίμωξης όσο και των μεταβολών που προκαλούνται από τη 
φλεγμονή. Στις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται ένας τακτικός 
καθαρισμός του αυτιού με μικρο-αναρρόφηση σε μια κλινική ωτορινο-
λαρυγγολογίας. Η υπερβολική και η παρατεταμένη χρήση αντιβιοτικών 
είναι δυνατόν να μεταβάλει την χλωρίδα του έξω αυτιού. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να πυροδοτήσει μια ακόμα πιο προβληματική λοίμωξη 
όπως είναι η μυκητιασική λοίμωξη (ωτομύκωση).

Δοθιήνωση. Λοίμωξη των θυλακίων των τριχών στο έξω αυτί είναι δυ-
νατόν να προκαλέσει μια τοπική διόγκωση, που ονομάζεται δοθιήνας 
(Εικόνα 7.2). Ο δοθιήνας είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, με υπερβολικά 
έντονη αίσθηση πόνου και συνήθως προκαλείται από σταφυλόκοκκο 
(Staphylococcus spp). Σε σοβαρές περιπτώσεις η καλύτερη αντιμετώ-
πιση είναι η διάτρηση του δοθιήνα προκειμένου να αποστραγγιστεί το 

πύον υπο άσηπτες συνθήκες. Ο ασθενής, στη συνέχεια, χρειάζεται μια 
τοπική θεραπεία για αρκετές ημέρες. 

Ωτομύκωση (Εικόνα 7.3) Η μυκητιασική λοίμωξη του ακουστικού πόρου 
συχνά εκδηλώνεται σε ένα ασθενή ο οποίος πάσχει από μια μακροχρόνια 
λοίμωξη του αυτιού και συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται σε συχνή και 
παρατεραμένη θεραπεία με αντιβιοτικά σε σταγόνες. Συχνά, οι υφές 
του μύκητα είναι εύκολα εμφανείς με την παρατήρηση του ακουστι-
κού πόρου. Ο ασθενής βιώνει κνησμό σε σοβαρό βαθμό. Η καλύτερη 
θεραπεία είναι η πραγματοποίηση τακτικών καθαρισμών στο αυτί με 
μικρο-αναρρόφηση και η χρήση αντιμυκητιακού φαρμάκου σε σταγόνες 
(δηλαδή κλοτριμαζόλη) συχνά για αρκετές εβδομάδες. 

Όγκοι 
Εξοστώσεις και οστεώματα 
Οι αληθείς νεοπλασίες είναι πολύ σπάνιες. Οι οστέινες εξογκώσεις, που 
ονομάζονται εξοστώσεις και οστεώματα, είναι πιο συνηθισμένες. Οι 
εξοστώσεις είναι ευρείς και συνήθως αμφίπλευρες. Δημιουργούνται 
από τα μπροστινά και τα οπίσθια τείχη του ακουστικού πόρου και 
συχνά ανευρίσκονται σε χειμερινούς κολυμβητές (κρύου νερού) διότι 
υπάρχει η άποψη ότι αντιπροσωπεύουν μια φλεγμονώδη αντίδραση 
λόγω θερμοκρασίας σε ακραίους βαθμούς (Εικόνα 7.4). Είναι δυνατό 
να υπάρξει συλλογή κυψελίδας πίσω από τις εξοστώσεις και όταν εί-
ναι πολύ μεγάλοι σε μέγεθος ίσως χρειαστεί να απομακρυνθούν με 
χειρουργική επέμβαση. 

Τα οστεώματα (Εικόνα 7.5) είναι καλοήθεις οστέινοι όγκοι του ακου-
στικού πόρου. Είναι πιο συνηθισμένοι στους άνδρες και έχουν την τάση 
να είναι μονόπλευροι και να σχηματίζουν διακεκριμένες, έμμισχες μάζες 
που δημιουργούνται από την περιοχή της ένωσης του οστέινου και του 
χόνδρινου ακουστικού πόρου. Δεν σχετίζονται καθόλου με την έκθε-
ση σε κρύο νερό. Σε περίπτωση που έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και 
εκδηλώνουν κάποια συμπτώματα ίσως χρειαστεί να απομακρυνθούν 
με χειρουργική επέμβαση. 

Κακοήθης/νεκρωτική εξωτερική ωτίτιδα 
Η κακοήθης/νεκρωτική εξωτερική ωτίτιδα είναι μια επιθετική κατάστα-
ση κακοήθειας. Ο ορισμός «κακοήθης» είναι μια εσφαλμένη έννοια γιατί 
η συγκεκριμένη κατάσταση δεν είναι νεοπλασματική αλλά καλύτερα 
χαρακτηρίζεται σαν μια προοδευτική οστεομυελίτιδα του κροταφι-
κού οστού που προκύπτει από την εκδήλωση εξωτερικής ωτίτιδας. Οι 
ασθενείς με μειωμένη ανοσία (π.χ. διαβητικοί που είναι υπό ακατάλληλο 
έλεγχο) βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο. Το κύριο σύμπτωμα 
που είναι εμφανές και εκφράζεται από ασθενείς είναι η αίσθηση σοβα-
ρού, συνεχούς και σε βάθος πόνου ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στα 
αναλγητικά. Η κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει ευρήματα που 
να συνάδουν με την εκδήλωση μια απλής εξωτερικής ωτίτιδας ή σε σο-
βαρές περιπτώσεις είναι δυνατό να είναι εμφανείς κάποιες κοκκιδώσεις 
ερυθρού χρώματος που δημιουργούνται από οστό με φλεγμονή της 
οστέινης ουσίας (οστεΐτιδα). Είναι απαραίτητος ένας υψηλός δείκτης 
υπόνοιας σε ότι αφορά τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Ενδέχεται να 
απαιτούνται: ο τακτικός καθαρισμός των αυτιών, η χορήγηση αντιβιοτι-
κών τοπικά και συστημικά και σε ορισμένες περιπτώσεις ο χειρουργικός 
καθαρισμός του οστού που έχει προσβληθεί. Σε περίπτωση που δεν 
γίνει θεραπευτική αντιμετώπιση, η κατάσταση αυτή προκαλεί υψηλή 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Ένδειξη κλινικής πράξης
Η εξωτερική ωτίτιδα είναι δυνατόν να είναι παρατεταμένη και 
να προκαλεί αίσθηση πόνου. Με την προσεκτική αλλά και την 
πλήρη απομάκρυνση των συντριμμάτων από τον ακουστικό 
πόρο επισπεύδεται η επίλυση της νοσηρής αυτής κατάστασης. 
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Εικόνα 10.1
Παρατήρηση του τυμπάνου με εκδήλωση μέσης εκκριτικής ωτίτι-
δας, με χρήση ωτοσκοπίου.
Παρατηρήστε το ημιδιαφανές τύμπανο το οποίο έχει συμπτυχθεί. Το 
μέσο αυτί είναι γεμάτο με υγρό κολλώδους υφής που «προσομοιά-
ζει με κόλλα».

Διαστολέας ωτοσκοπίου

Λαβή σφύρας

Μικρός πλαστικός 
σωληνίσκος

Τυμπανική μεμβράνη 
 – τύμπανο

Εικόνα 10.2
Ένας μικρός πλαστικός σωληνίσκος λειτουργεί σαν ένας αγωγός με 
δύο ανοίγματα και επιτρέπει την εισαγωγή αέρα εντός του μέσου 
αυτιού. Εισάγεται με τη δημιουργία μιας μικρής τρύπας στο τύμπα-
νο, με χειρουργική επέμβαση (μυριγγοτομή).

Εικόνα 10.3 
Ένας μικρός πλαστικός σωληνίσκος (grommet) στο 
τύμπανο αυτιού.

Εικόνα 10.4
Παιδί στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή βαρηκοΐας 
“SoftbandTM”.
Σε πολλά παιδιά (με την συγκατάθεση των γονέων) γίνεται απο-
φυγή χρήσης των μικρών πλαστικών σωληνίσκων (grommets) 
και χρησιμοποιείται εναλλακτικά μια συσκευή βαρηκοΐας. Μια 
άλλη λύση είναι η χρήση της συσκευής βαρηκοΐας “SoftbandTM” 
στην οποία ένα μικρό μικρόφωνο που λαμβάνει και ενισχύει τον 
ήχο, προσαρμόζεται σε μια κορδέλα. 

Εικόνα 10.5
Διαχείριση της μέσης εκκριτικής ωτίτιδας που βασίζεται σε αποδείξεις.

Εκροή υγρού μέσου αυτιού

Αναμονή 3 μηνών

Επίλυση. Δεν χρειάζεται 
περεταίρω θεραπεία

Δεν επέρχεται επίλυση. 
Επίμονη κώφωση.

Μέτρια έως και σοβαρή Εάν είναι ήπια, να γίνεται 
παρακολούθηση

Μικροί πλαστικοί σωληνίσκοι (grommets) 
ή συσκευή βαρηκοΐας

Επαναλαμβανόμενη – αδενοειδεκτομή
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Ορισμός
Η μέση εκκριτική ωτίτιδα είναι η κατάσταση στην οποία διατηρείται η 
ύπαρξη υγρού (εξίδρωμα) στο μέσο αυτί για χρονικό διάστημα άνω των 
3 μηνών ή και περισσότερο. Αναφέρεται επίσης και σαν η κατάσταση 
με το «κολλώδες αυτί».

Συχνότητα και αιτιολογία
Η μέση εκκριτική ωτίτιδα είναι η πιο συχνή αιτία απώλειας ακοής στα 
παιδιά. Η διατήρηση υγρού στο μέσο αυτί είναι συνηθισμένο φαινόμενο 
όταν προηγείται ένα επεισόδιο οξείας μέσης ωτίτιδας. Οι περισσότεροι 
γονείς αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους βιώνει μια ήπια κώφωση 
που διαρκεί για αρκετές εβδομάδες, μετά από μια λοίμωξη στο αυτί. 
Σε περίπτωση που το υγρό διατηρηθεί στο μέσο αυτί για πάνω από 
3 μήνες τότε ισχύει μια παθολογική κατάσταση και ορίζεται ως μέση 
εκκριτική ωτίτιδα.

Ο επιπολασμός της μέσης εκκριτικής ωτίτιδας είναι υψηλότερος 
στα παιδιά, περίπου από την ηλικία των 2 έως και των 7 ετών. Έως και 
το 30% των παιδιών στις ηλικίες αυτές μπορεί να προσβληθεί οποιαδή-
ποτε χρονική στιγμή. Η μέση εκκριτική ωτίτιδα επικρατεί περισσότερο 
κατά τους μήνες του χειμώνα από ότι κατά τους μήνες του καλοκαιριού. 
Μπορεί να προκληθεί από λοίμωξη, αλλά επίσης μπορεί να εμπλακούν 
στην κατάσταση αυτή και ενδεχόμενες μεταβολές στην πίεση στο μέσο 
αυτί οι οποίες σχετίζονται με την δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλ-
πιγγας. Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις είναι δυνατόν να παίζουν κάποιο 
σημαντικό ρόλο, είτε λόγω της εξάπλωσης της λοίμωξης από τις αδενο-
ειδείς εκβλαστήσεις εντός του αυτιού μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας, 
είτε γιατί συμβάλλουν στην απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας και 
στις μεταβολές πίεσης στο μέσο αυτί. Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία οι 
αδενοειδείς εκβλαστήσεις επικαλύπτονται με μια μεσοκυττάρια ουσία 
(βιομεμβράνη ή μήτρα) η οποία είναι ανθεκτική στους μηχανισμούς 
ανοσολογικής άμυνας και στα αντιβιοτικά και συνεισφέρει σε επανα-
λαμβανόμενες λοιμώξεις του βλεννογόνου του αυτιού. Τα παιδιά με 
σύνδρομο Down και υπερωιοσχιστία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην 
μέση εκκριτική ωτίτιδα. 

Επιδράσεις 
Τα παιδιά με μέση εκκριτική ωτίτιδα εκδηλώνουν μια ήπια με μέτρια 
απώλεια ακοής. Σε περίπτωση που η απώλεια ακοής είναι μονόπλευ-
ρη προκαλείται κάποιο μικρό πρόβλημα ή δεν προκαλείται κανένα 
πρόβλημα. Σε περίπτωση που είναι αμφίπλευρη και επίμονη, το παιδί 
μπορεί να δυσκολεύεται στην ακοή του κατά τις ώρες του σχολείου. 
Οι γονείς συχνά παρατηρούν ότι το παιδί αυξάνει την ένταση του ήχου 
της τηλεόρασης και σε παρατεταμένες περιπτώσεις η μέση εκκριτική 
ωτίτιδα μπορεί να εμπλέκεται και στην ανάπτυξη του λόγου. Επίσης τα 
παιδιά μπορεί να εκδηλώνουν επεισόδια ζάλης και αδεξιότητας. Επίσης 
σε περίπτωση που δεν εκδηλώνουν μέση εκκριτική ωτίτιδα δεν βιώνουν 
συνήθως την αίσθηση πόνου. Ορισμένα παιδιά μπορεί να αναπτύξουν 
προβλήματα συμπεριφοράς λόγω της απώλειας ακοής που σχετίζεται 
με την εκδήλωση της μέσης εκκριτικής ωτίτιδας.

Κλινική εικόνα και διάγνωση
Θα πρέπει να λαμβάνεται προσεκτικά ένα ιστορικό από το παιδί με 
υποβολή ερωτήσεων που να σχετίζονται: με την ανάπτυξη του παιδιού 
σε γενικές γραμμές, με την ανάπτυξη του λόγου του, με τις επιδό-
σεις του στο σχολείο και με τον τρόπο που απαντάει σε ένα κανονικό, 

καθημερινό διάλογο στο σπίτι με τους γονείς του. Οι μεταβολές που 
παρατηρούνται στο τύμπανο κατά την εξέταση του είναι δυνατόν να 
είναι ανεπαίσθητες, αλλά ορισμένες φορές παρατηρείται μια ποσότητα 
υγρού ή ένα ημιδιαφανές τύμπανο λόγω του συσσωρευμένου υγρού 
κολλώδους υφής (Εικόνα 10.1).

Διαχείριση
Η διαχείριση της κατάστασης αυτής είναι αρχικά η στάση αναμονής 
(δηλαδή αναμονή και παρατήρηση. Εικόνα 10.5). Η κατάσταση επιλύ-
εται στις περισσότερες περιπτώσεις σε μια χρονική περίοδο μηνών. Οι 
γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατόν να βοηθήσουν τα παιδιά με 
την λήψη απλών μέτρων όπως:

 • Να έλκουν την προσοχή του παιδιού πριν του μιλήσουν
 • Να αντικρίζουν άμεσα το παιδί πριν του μιλήσουν
 • Να μιλούν καθαρά και με σαφήνεια και όχι ψελλίζοντας ή μουρ-

μουρίζοντας.
 • Να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση παρεμβολής θορύβων από τον 

περιβάλλοντα χώρο (π.χ. τηλεόραση).
Σε περίπτωση που η κώφωση επιμένει οι πιο συνηθισμένες επιλογές 

θεραπείας περιλαμβάνουν την χρήση μιας συσκευής βαρηκοΐας ή την 
εισαγωγή μικρών πλαστικών σωληνίσκων (grommets) στο τύμπανο 
του αυτιού (Εικόνες 10.2-10.4).

Επειδή η κατάσταση αυτή επιλύεται με φυσικό και αυθόρμητο 
τρόπο με τη πάροδο του χρόνου, ο στόχος της θεραπείας που πρέπει να 
ακολουθηθεί είναι η βελτίωση της ικανότητας ακοής του παιδιού κατά τη 
διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία υπάρχει εκροή υγρού από 
το αυτί του. Για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο πολλοί ειδήμονες στην 
ωτολαρυγγολογία, σήμερα, προτείνουν τη χρήση συσκευών βαρηκοΐας 
σαν ένα προσωρινό μέτρο ώσπου να επιλυθεί η εκροή υγρού από το 
αυτί. Η χρονική διάρκεια χρήσης της συσκευής αυτής συχνά μπορεί 
να είναι πάνω από ένα έτος ή και περισσότερο. Ορισμένα παιδιά και 
γονείς μπορεί να είναι διστακτικοί για τη χρήση συσκευής βαρηκοΐας 
για όλη αυτή τη μεγάλη χρονική διάρκεια και επομένως να επιλέγουν 
την χειρουργική επέμβαση. 

Η εισαγωγή μικρών πλαστικών σωληνίσκων (grommets) γίνεται υπό 
την επήρεια γενικού αναισθητικού και συνήθως είναι μια χειρουργική 
επέμβαση μίας ημέρας. Στην επέμβαση αυτή το υγρό αναρροφάται από 
το μέσο αυτί και ο μικρός πλαστικός σωληνίσκος (grommet) βοηθάει 
στην επαναφορά του αερισμού του μέσου αυτιού. Η βελτίωση της ακοής 
είναι συνήθως άμεση. Ο μικρός αυτός πλαστικός σωληνίσκος (grommet) 
εξωθείται μετά από μια χρονική περίοδο 9 μηνών έως και ενός έτους. 

Η πραγματοποίηση αδενοειδεκτομής είναι δυνατόν καταστεί βοη-
θητική σε σοβαρές ή σε επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις. 

Είναι σημαντικός ο καθησυχασμός των γονέων ότι η μέση εκκριτική 
ωτίτιδα είναι μια συνηθισμένη κατάσταση και ότι δεν επηρεάζει τη ακοή 
του παιδιού μακροπρόθεσμα. 

Ένδειξη κλινικής πράξης
 Οι περισσότερες καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται εκροή 
υγρού από το μέσο αυτί επιλύονται. Η θεραπεία θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται για εκείνους τους ασθενείς με ένα παρατεταμένο 
ιστορικό και αμφίπλευρη εκροή υγρού από την οποία να έχει 
προκληθεί σημαντική κώφωση. 
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Εφαρμοσμένη ανατομία
Το προσωπικό νεύρο (Εικόνες 14.1 και 14.2) είναι το κινητικό νεύρο 
προς τους μύες της έκφρασης του προσώπου. Το χαμόγελο, το συ-
νοφρύωμα και τα εκφραζόμενα συναισθήματα εξαρτώνται από την 
ομαλή του λειτουργία. Το προσωπικό νεύρο ξεκινάει από τον προσωπικό 
πυρήνα που βρίσκεται στο εγκεφαλικό στέλεχος (γέφυρα), διαπερνά 
πλησίον του εσωτερικού ακουστικού πόρου έτσι ώστε να ρέει εντός 
του μέσου αυτιού και των μαστοειδών κυψελών και τέλος εξέρχεται 
από το κρανίο στο στηλο-μαστοειδές τρήμα μόλις μπροστά από την 
μαστοειδή διαδικασία. Στη συνέχεια ρέει στον παρωτιδικό σιελογόνο 
αδένα. Διασπάται σε δύο τμήματα, στο ζυγωματικό-κροταφικό νεύρο και 
στο γναθιαίο-αυχενικό νεύρο, όπου μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων 
υπάρχουν πέντε διακλαδώσεις (Εικόνα 14.1) οι οποίες εφοδιάζουν τους 
εκφραστικούς μύες του προσώπου.

Το προσωπικό νεύρο έχει μια μακρά πορεία και είναι ευάλωτο σε 
τραυματισμό σε διάφορα σημεία (Εικόνα 14.2). Η παράλυση (πάρεση) 
του προσωπικού νεύρου είναι δυνατόν να αποτελέσει μια καταστροφική 
κατάσταση για τον ασθενή. 

Πάρεση προσωπικού νεύρου 
Ένας ασθενής που πάσχει από εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά παρουσι-
άζει μια πάρεση προσωπικού νεύρου αλλά οι μύες του μετώπου δεν 
επηρεάζονται γιατί έχουν νεύρωση και από τις δύο πλευρές (υπερ-
πυρηνική/πάρεση ανώτερου κινητικού νευρώνα). Σε περίπτωση που 
υπάρξει τραυματισμός του νεύρου κάτω από τη γέφυρα (υποπυρηνική/
πάρεση κατώτερου κινητικού νευρώνα), η παράλυση μπορεί να είναι 
πλήρης και περιλαμβάνει το μέτωπο και τους εκφραστικούς μύες του 
προσώπου. 

Ο ασθενής παρουσιάζει αδυναμία των μυών στην μία πλευρά, δυ-
σκολία στο κλείσιμο του οφθαλμού και στην εκκαθάριση της τροφής 
από το μάγουλο μετά τη διαδικασία σίτισης. Επίσης, ορισμένες φορές 
ο ασθενής έχει δυσκολία σχετικά με την (χωρίς βούληση) ροή σιέλου 
από την μία πλευρά της στοματικής κοιλότητας. Επίσης είναι δυνατόν 
να επηρεαστούν η αίσθηση της γεύσης και η παραγωγή δακρύων. 
Η παράταση της αδυναμίας αυτής είναι ευμετάβλητη και η πάρεση 
πιθανόν να είναι μερική ή πλήρης.

Αιτίες πάρεσης προσωπικού νεύρου
Κάποιες παθολογικές καταστάσεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν το 
προσωπικό νεύρο σε οποιοδήποτε σημείο, από τη προέλευση του 
στο εγκεφαλικό στέλεχος έως και τις περιφερικές του διακλαδώσεις. 
Πολλές περιπτώσεις είναι άγνωστης προέλευσης και χαρακτηρίζονται 
ως «ιδιοπαθείς». Η κατάσταση αυτή είναι επίσης γνωστή και ως η παρά-
λυση Bell. Ο αποκλεισμός άλλων περιπτώσεων πριν γίνει η διάγνωση της 
παράλυσης Bell, έχει μεγάλη σημασία. Η λήψη ενός πλήρους ιστορικού 
και η πραγματοποίηση μιας πλήρους ιατρικής εξέτασης είναι ύψιστης 
σημασίας. Οι ασθενείς με επίμονη πάρεση προσωπικού νεύρου οι οποίοι 
δεν αναρρώνουν θα πρέπει να παραπεμφθούν για εξέταση.

Αιτίες πάρεσης προσωπικού νεύρου
•  Εγκεφαλικό (πάρεση ανώτερου κινητικού νευρώνα)
•  Νόσος του αυτιού (πχ χολοστεάτωμα, κακοήθεια)
•  Κακώσεις παρωτιδικού αδένα
•  Τραύμα (πχ τραυματισμός κεφαλής, ιατρογενής τραυματι-
σμός)
•  Λοίμωξη (πχ έρπης ζωστήρ, οξεία μέση ωτίτιδα, κακοήθης/
νεκρωτική εξωτερική ωτίτιδα)
•  Ιδιοπαθής (παράλυση Bell)

Διαχείριση παράλυσης προσωπικού νεύρου 
Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία της παράλυσης του προσωπικού 
νεύρου. Η παράλυση Bell (δηλαδή άγνωστης αιτίας) είναι η πιο συνη-
θισμένη κλινική εικόνα της πάρεσης προσωπικού νεύρου κατώτερου 
κινητικού νευρώνα. Συχνά γίνεται συνταγογράφηση στεροειδών σε 
υψηλές δόσεις για μικρή χρονική διάρκεια στην περίπτωση εκδήλω-
σης παράλυση Bell. Η ένδειξη της εκδήλωσης της κατάστασης αυτής 
δεν είναι πειστική, αλλά σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει χρήση 
στεροειδών είναι σημαντικό να χορηγηθούν όσο πιο σύντομα γίνεται 
μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Επίσης ορισμένες φορές χρησι-
μοποιούνται αντι-ιικά φάρμακα με βάση το γεγονός ότι η παράλυση Bell 
πιθανά να προκαλείται από μια ιογενή λοίμωξη. Για ακόμα μια φορά 
η ένδειξη της εκδήλωσης της κατάστασης αυτής δεν είναι πειστική. Η 
χειρουργική επέμβαση πολύ σπάνια απαιτείται. 

Ο πλέον καίριος προσανατολισμός της διαχείρισης της κατάστασης 
αυτής είναι να εξασφαλίζεται η φροντίδα και η προστασία του οφθαλ-
μού με σωστό τρόπο. Σε ότι αφορά τον οφθαλμό υπάρχει κίνδυνος 
εκδήλωσης επιπεφυκίτιδας και διάβρωσης του κερατοειδούς χιτώνα. 
Σε περίπτωση που ο οφθαλμός δεν κλείνει εντελώς, η κάλυψή του 
με ταινία όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπνωση αποτελεί ένα αρχικό 
μέτρο με την ταυτόχρονη τακτική χρήση κολλύριου για τη λίπανση της 
οφθαλμικής επιφάνειας.

Διαχείριση παράλυσης προσωπικού νεύρου 
•  Αποκλεισμός αναγνωρισμένων αιτιών της παράλυσης 
•  Προστασία του οφθαλμού
•  Στεροειδή
•  Ακικλοβίρη
•  Σπάνια απαίτηση για χειρουργική επέμβαση (αποσυμπίεση) 

 

Ένδειξη κλινικής πράξης
Η παράλυση Bell είναι μια διάγνωση αποκλεισμού. Θα πρέπει 
πάντα να γίνεται έλεγχος και για άλλες αιτίες. Σε περίπτωση που 
επιμένει η εκδήλωση πάρεσης προσωπικού νεύρου θα πρέπει 
να προγραμματίζεται επείγουσα διαχείριση
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Όλες οι περιπτώσεις τραυματισμού της κεφαλής και του τραχήλου θα 
πρέπει αρχικά να αξιολογούνται και να γίνεται η διαχείριση τους σαν 
τραυματισμοί πλησίον της κεφαλής. Η κεφαλή και ο τράχηλος έχουν 
μια πολύ πλούσια παροχή αίματος και κατά συνέπεια εκδηλώνεται 
συχνά μια απότομη και γρήγορη αιμορραγία. Το γεγονός όμως αυτό 
δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή από την έγκαιρη και τη συστη-
μική αξιολόγηση του ασθενούς. Είναι απολύτως απαραίτητη η ταχεία 
αξιολόγηση της αναπνευστικής οδού, της αναπνοής, της κυκλοφορίας 
του αίματος και της αυχενικής μοίρας. Επίσης μια πλήρης συστημική 
δευτερογενής έρευνα είναι αναγκαία.

Τραυματισμός της μύτης 
Η μύτη είναι ιδιαιτέρως επιρρεπής στον τραυματισμό λόγω της προεξέ-
χουσας και κεντρικής της θέσης καθώς και λόγω της ελαστικής δύναμης 
του σκελετού της (Εικόνα 18.1). Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί ένας 
συνδυασμός: τραυματισμού του απαλού ιστού, κατάγματος του ρινικού 
οστού, παρέκκλισης/κατάγματος/αιματώματος του ρινικού διαφράγμα-
τος ή διαρροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Στα τυπικά συμπτώματα 
του τραυματισμού της μύτης περιλαμβάνονται:

 • Επίσταξη (αιμορραγία μύτης)
 • Αξιοσημείωτη παραμόρφωση 
 • Κίνδυνος ακεραιότητας της ρινικής αεροφόρας οδού

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να παρατηρηθούν μώλωπες στην 
περικογχική περιοχή και στην περιοχή κάτω από τον επιπεφυκότα των 
ματιών (εκχύμωση). Ο τραυματισμός της μύτης συμβαίνει συχνά σε 
συνδυασμό με άλλους γναθοπροσωπικούς τραυματισμούς οι οποίοι 
και πρέπει να αποκλείονται προσεχτικά.

Είναι σημαντικό να τονιστεί η φύση του τραυματισμού και οποιο-
δήποτε ιστορικό τραυματισμού ή ρινικής παραμόρφωσης. Το ρινικό 
διάφραγμα θα πρέπει να αξιολογείται για οποιαδήποτε προφανή πα-
ραμόρφωση ή για αιμάτωμα. Σε περίπτωση που κάποιες καταστάσεις 
όπως ένα ενδεχόμενο πρήξιμο ή κάποια ευαισθησία δεν γίνουν αντιλη-
πτές σχεδόν αμέσως μετά τον τραυματισμό, τότε η κλινική αξιολόγηση 
γίνεται δύσκολα. Σε περίπλοκες καταστάσεις, θα ήταν σκόπιμο να γίνει 
επανεκτίμηση του ασθενή 5-7 ημέρες μετά τον τραυματισμό, έτσι ώστε 
να αφεθεί χρόνος για την υποχώρηση των μωλώπων και του οιδήματος. 
Η ακτινολογική εξέταση δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο σε απλούς 
τραυματισμούς της μύτης, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη παρουσία 
άλλων τύπων γναθοπροσωπικών τραυματισμών.

Η διαχείριση εξαρτάται από τη φύση και την έκταση του τραυ-
ματισμού.

Τραυματισμοί μαλακού ιστού 
Τα τραύματα θα πρέπει να καθαρίζονται και να γίνεται απομάκρυνση 
νεκρού ιστού. Οι εκδορές θα ήταν καλύτερο να αφήνονται ανοιχτές 
προς το περιβάλλον για να επουλωθούν και πιθανόν να χρησιμοποι-
ηθούν απλά αυτοκόλλητα επιθέματα για το κλείσιμο μικρών πληγών. 
Στα τραύματα μεγαλύτερου μεγέθους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ράμματα. Ο εμβολιασμός ενάντια στον τέτανο είναι απαραίτητο να 
εξακριβώνεται και να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσία 
μιας ανοιχτής πληγής.

Επίσταξη 
Η επίσταξη είναι συνηθισμένη όταν συμβαίνουν τραυματισμοί στη μύτη. 
Οι περισσότερες καταστάσεις επιλύονται με λήψη συντηρητικών μέτρων 
και την εφαρμογή άμεση πίεσης. Σε περίπτωση που συμβεί κάταγμα της 
μύτης, πιθανόν να χρειαστεί κλειστή ανάταξη κατάγματος για την παύ-
ση της αιμορραγίας. Σε περιπτώσεις που η επίσταξη επιμένει πιθανόν 
να χρειαστεί ρινικός επιπωματισμός για την παύση της αιμορραγίας.

Κάταγμα ρινικού οστού 
Για τα μη-πολύπλοκα κατάγματα στα οποία δεν εκδηλώνονται προβλή-
ματα καλαισθησίας ή λειτουργίας απαιτείται μόνο απλή επιβεβαίωση 
και δεν χρειάζεται παρέμβαση. Σε ότι αφορά τα κατάγματα με απλή 
μετατόπιση (Εικόνα 18.2) πιθανόν να χρειάζεται κλειστή ανάταξη με 
χρησιμοποίηση είτε τοπικής είτε ολικής αναισθησίας. Η ανάταξη του 
κατάγματος θα πρέπει να γίνεται είτε αμέσως μετά τον τραυματισμό 
(πριν εδραιωθεί επισημασμένο οίδημα του μαλακού ιστού), είτε 5-7 
μέρες μετά από τον τραυματισμό (προκειμένου να επιτραπεί η επίλυση 
της αλλοίωσης λόγω του οιδήματος). 

Μετά από χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων ξεκινάει η επιδιόρθω-
ση των οστών που έχουν υποστεί κάταγμα. Η ανάταξη του κατάγματος 
μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος είναι δυνατόν να είναι 
πολύ δύσκολη, ακόμα και αδύνατη. Οπότε τέτοιου είδους καθυστερή-
σεις θα πρέπει να αποφεύγονται. Για τα ανοιχτά κατάγματα πιθανόν 
να είναι απαραίτητη τόσο η ολική αναισθησία όσο και η ανοιχτή ανά-
ταξη. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί πώρωση σε πλημμελή θέση 
των ρινικών οστών, πιθανόν να χρειάζεται μια επέμβαση επίσημης 
διαφραγματοπλαστικής. 

Αιμάτωμα διαφράγματος 
Ο σχηματισμός αιματώματος (μονόπλευρου ή αμφίπλευρου) κάτω από 
το περιχόνδριο διαχωρίζει το περιχόνδριο από τον χόνδρινο ιστό του 
διαφράγματος (Εικόνα 18.3). Ο χόνδρινος ιστός του διαφράγματος 
βασίζεται στο περιχόνδριο για την παροχή αίματος. Σε περίπτωση που 
το αιμάτωμα αφεθεί χωρίς θεραπεία για πάνω από 48 ώρες συμβαίνει 
νέκρωση του χόνδρινου ιστού. 

Συνήθως το αιμάτωμα του διαφράγματος παρουσιάζεται με βαθ-
μιαία απόφραξη της μύτης. Παρατηρείται ένα μεγάλο οίδημα με απα-
λή υφή και γαλαζο-ερυθρό χρώμα, μετά από εξέταση και πιθανόν να 
συγχέεται με το οίδημα που παρατηρείται στους ρινικούς πολύποδες, 
στην παρέκκλιση του διαφράγματος ή στις διογκωμένες ρινικές κόγχες. 

Για τη θεραπεία της κατάστασης αυτής θα πρέπει να γίνεται άμεση 
και επαρκής αποστράγγιση. Η αναρρόφηση με τη χρήση βελόνας πι-
θανόν να είναι επαρκής ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός θρόμβου, 
διαφορετικά απαιτούνται επίσημη τομή και αποστράγγιση. Σε περίπτω-
ση που η θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι άμεση προκύπτει αφενός 
εκδήλωση αποστήματος στο διάφραγμα και αφετέρου νέκρωση του 
χόνδρινου ιστού, με αποτέλεσμα τη δυσμορφία της μύτης με συμπι-
εσμένη γέφυρα και την ανεπάρκεια στην λειτουργία της (Εικόνα 17).

Διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
Θα πρέπει να υπάρξει η υποψία διαρροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού στην 
περίπτωση που παρατηρείται καταρροή διαυγούς ρινικού εκκρίματος 
(ρινόρροια) μετά τον τραυματισμό της μύτης. Το ηθμοειδές οστό είναι 
υπερβολικά λεπτό και μπορεί να υποστεί βλάβη σε τραυματισμούς 
της μύτης.

Το διαυγές ρινικό έκκριμα θα πρέπει να εξετάζεται για περιεκτικό-
τητα γλυκόζης (παρόμοια με τα επίπεδα του ορού) και τρανσφερίνης 
(πρωτεΐνη που είναι παρούσα στην περίλεμφο και στο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό). Οι περισσότερες περιπτώσεις διαρροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
επιλύονται αυθόρμητα. Οι επίμονες καταστάσεις διαρροής πιθανόν να 
χρειάζονται αποκατάσταση με χειρουργική επέμβαση.

Ο ασθενής βρίσκεται σε κίνδυνο εκδήλωσης μηνιγγίτιδας εωσότου 
σταματήσει η διαρροή και θα πρέπει να ενημερώνεται έτσι ώστε να 
προσέχει από την εκδήλωση αυτή. Ο ρόλος της προφυλακτικής χορή-
γησης αντιβιοτικών είναι αμφιλεγόμενος. 
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Ορισμός 
Η οξεία ρινοκολπίτιδα είναι μια οξεία φλεγμονώδης κατάσταση της 
μύτης και των παραρρίνιων κόλπων. Επειδή η επιφάνεια του βλεννογό-
νου της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων είναι συνεχόμενη, ο όρος 
«οξεία ρινοκολπίτιδα» είναι πιο κατάλληλος από ότι είναι ο όρος «οξεία 
κολπίτιδα» που χρησιμοποιείται παραδοσιακά.

Η οξεία ρινοκολπίτιδα ορίζεται ως (European Position Paper on 
Rhinosinusitis and Nasal Polyps-EPOS 2007):

 • Η ξαφνική εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων συμπτωμάτων, ένα από 
τα οποία θα πρέπει να είναι είτε η έμφραξη/απόφραξη/συμφόρηση 
της μύτης, είτε η ρινική καταρροή (στάξιμο πρόσθιας/οπίσθιας μύτης)

± (με ή χωρίς) Πόνο/πίεση προσώπου
± (με ή χωρίς) Απώλεια/μείωση της αίσθησης της όσφρησης

 • Τα συμπτώματα διαρκούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 
εβδομάδων

 • Στην επαναλαμβανόμενη οξεία ρινοκολπίτιδα, υπάρχουν χρονικά 
διαστήματα χωρίς συμπτώματα που παρεμβάλλονται.

Παθοφυσιολογία
Η οξεία ρινοκολπίτιδα συνήθως αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα προη-
γούμενης εκδήλωσης μιας ιογενούς λοίμωξης της ανώτερης αναπνευ-
στικής οδού η οποία οδηγεί δευτερευόντως σε μια βακτηριακή λοίμωξη 

(Εικόνα 19.1). Η συμφόρηση και η απόφραξη γίνεται στον μέσο ρινικό 
πόρο, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι οδοί αποστράγγισης των κόλ-
πων. Η συμφόρηση και η απόφραξη σε αυτό το τμήμα της ανατομίας των 
κόλπων συχνά εμπλέκονται στην εκδήλωση της οξείας ρινοκολπίτιδας. 

Μικρές τρίχες πάλλονται προκειμένου οι εκκρίσεις να κατευθύνο-
νται προς τα φυσικά στόμια των κόλπων για αποστράγγιση. Η έμφραξη 
των κόλπων λόγω της φλεγμονής αποτρέπει την αποστράγγιση με 
συνέπεια τη στάση των εκκρίσεων του βλεννογόνου, η οποία και οδηγεί 
στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο ευδοκιμεί η βακτηριακή 
λοίμωξη. 

Τα βακτηριακά παθογόνα που εμπλέκονται συνηθέστερα είναι οι 
πυογενείς οργανισμοί όπως: ο στρεπτόκοκκος (Streptococcus pneu-
moniae), o αιμόφιλος ινφλουέντζας (Haemophilus influenzae) και η 
μοραξέλα catarrhalis (Moraxella catarrhalis).

Ορισμένα άτομα πιθανόν να έχουν προδιάθεση στην ανάπτυξη 
οξείας ρινοκολπίτιδας όταν: εκδηλώνουν ατοπία, παρουσιάζουν ανα-
τομικές ανωμαλίες (όπως παρέκκλιση του διαφράγματος και μηχανική 
απόφραξη της αποστράγγισης των οδών των κόλπων) και έχουν ένα 
ιστορικό χρόνιας ρινοκολπίτιδας (με ή χωρίς την παρουσία ρινικών πο-
λυπόδων). Οι όγκοι και τα ξένα σώματα στη μύτη και στους παραρρίνους 
κόλπους είναι δυνατόν επίσης να προκαλέσουν μηχανική απόφραξη. 
Οι καταστάσεις που επηρεάζουν την βλεννοκροσσωτή κάθαρση (πχ 

Ιογενής λοίμωξη ανώτερης αναπνευστικής οδού  
(π.χ. κοινό κρυολόγημα)

Οίδημα βλεννογόνου της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων

Απόφραξη των οδών αποστράγγισης των κόλπων

Στάση των εκκρίσεων του βλεννογόνου

Δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη (πυογενείς οργανισμοί)

Εικόνα 19.1
Παθοφυσιολογία οξείας ρινοκολπίτιδας.

Εικόνα 19.2
Περικογχική κυτταρίτιδα δεξιού οφθαλμού.

Εικόνα 19.3
Ενδοκρανιακές επιπλοκές της οξείας ρινοκολπίτιδας.

Οστεομυελίτιδα Εξωσκληρίδιο απόστημα Υποσκληρίδιο απόστημα

Απόστημα μετωπιαίου 
λοβούΜηνιγγίτιδα
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κυστική ίνωση, σύνδρομο Kartagene) όπως και οι διαταραχές ανοσοα-
μυντικού συστήματος αποτελούν επίσης παράγοντες για την εκδήλωση 
επαναλαμβανόμενης οξείας ρινοκολπίτιδας.

Κλινικά χαρακτηριστικά
Η διάγνωση της οξείας ρινοκολπίτιδας βασίζεται κυρίως στη λήψη 
κλινικού ιστορικού  και  στη κλινική  εξέταση. Οι ασθενείς συνήθως 
παρουσιάζονται στις υγειονομικές υπηρεσίες με ένα ιστορικό: μιας 
προηγούμενης ασθένειας με εκδήλωση συναχιού και με ρινόρροια 
καθαρού υδατώδους εκκρίματος, συμφόρησης της μύτης, πυρετού 
και αδιαθεσίας, καταστάσεις που ακολουθούνται από την ανάπτυξη 
συμπτωμάτων της οξείας ρινοκολπίτιδας:

 • Πυώδης ρινόρροια
 • Συμφόρηση της μύτης (πιο αξιοσημείωτη) 
 • Πόνος και/πίεση στο πρόσωπο
 • Υποσμία ή μεταβολές στην αίσθηση της γεύσης
 • Οδοντικός πόνος

Με τη ιατρική εξέταση παρατηρείται παραγωγή πυώδους βλέννας 
στη μία ή και στις δύο ρινικές κοιλότητες. Μια απαλή ψηλάφηση της 
επιφάνειας του κόλπου που εμπλέκεται στην οξεία ρινοκολπίτιδα, εί-
ναι δυνατόν να συνοδεύεται από αίσθηση πόνου. Ο ασθενής πιθανόν 
να παραπονιέται για αίσθηση σοβαρού πονοκέφαλου, ιδιαίτερα στην 
μετωπιαία περιοχή του κρανίου. Δεν είναι απαραίτητη η πραγματο-
ποίηση ακτινογραφίας (plain X-rays) ή η εισρόφηση του περιεχομένου 
των κόλπων. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται σπάνια για την 
επιβεβαίωση της διάγνωσης, εκτός και αν γίνεται φροντίδα από εξει-
δικευμένο γιατρό ωτορινολαρυγγολόγο. 

Διαχείριση
Η θεραπευτική προσέγγιση έχει σαν στόχο: τον έλεγχο των συμπτωμά-
των και την αποτροπή της εξέλιξης της νόσου καθώς και τις επιπλοκές. Η 
διαχείριση των περισσοτέρων περιπτώσεων οξείας ρινοκολπίτιδας είναι 
δυνατόν να γίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με σωστή αναλ-
γησία και με χορήγηση αποσυμφορητικών φαρμάκων και κατάλληλων 
αντιβιοτικών. Ωστόσο, χρειάζεται να διατηρείται ένας υψηλός δείκτης 
υποψίας στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται ανθεκτικότητα ή έλλειψη 
ανταπόκρισης στη θεραπεία, σε ότι αφορά την ανάπτυξη επιπλοκών. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ενδεδειγμένη η πρώιμη γνωμάτευση ενός 
εξειδικευμένου γιατρού ωτορινολαρυγγολόγου. Σε γενικές γραμμές, η 
θεραπεία της οξείας ρινοκολπίτιδας περιλαμβάνει: 

 • Τη χορήγηση αναλγητικών (παρακεταμόλη ± μη-στεροειδή αντι-
φλεμονώδη φάρμακα)

 • Τη χορήγηση αποσυμφορητικών φαρμάκων (τοπική και/ή συστη-
ματική)

 • Τη χορήγηση αντιβιοτικών (πχ αμοξυκιλλίνη, κεφαλοσπορίνες) 
 • Σπάνια, την χειρουργική επέμβαση

Επιπλοκές
Οι περισσότερες περιπτώσεις οξείας ρινοκολπίτιδας επιλύονται χωρίς 
την εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ωστόσο, λόγω της ανατομι-
κής θέσης της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων, μια λοίμωξη είναι 
δυνατόν να εξαπλωθεί και σε παρακείμενες περιοχές. 

Οι πιο συχνή επιπλοκή της οξείας ρινοκολπίτιδας, που παρατηρεί-
ται ιδιαίτερα στα παιδιά, είναι η ανάπτυξη περικογχικής κυτταρίτιδας 
(Εικόνα 19.2). Η λοίμωξη είναι δυνατόν να εξαπλωθεί κατευθείαν μέσω 
του λεπτού οστού που διαχωρίζει τους κόλπους από τον οφθαλμικό 
κόγχο (παπυρώδες πέταλο του ηθμοειδούς) ή από θρομβοφλεβίτιδα. Σε 
περίπτωση που δεν γίνει άμεση θεραπευτική προσέγγιση, η επιπλοκή 
αυτή είναι δυνατόν να προωθηθεί ταχέως στην εκδήλωση περικογχικής 
κυτταρίτιδας, υποπεριοστικού αποστήματος και/ή αποστήματος του 

οφθαλμικού κόγχου, τύφλωσης και θρόμβωσης του συραγγώδους κόλ-
που. Η θρόμβωση του συραγγώδους κόλπου είναι δυνατόν να αποβεί 
θανατηφόρα.

Σε περίπτωση που υπάρχει η υποψία μιας κατάστασης οποιουδή-
ποτε βαθμού, στην οποία εμπλέκονται οι οφθαλμικοί κόγχοι, απαιτείται 
επειγόντως ένας έλεγχος από εξειδικευμένο γιατρό και στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, εισαγωγή στο νοσοκομείο για ενδοφλέβια χορήγηση 
αντιβιοτικών και για παρακολούθηση της οπτικής οξύτητας. Όπως ισχύει 
και για τους ασθενείς, η διαχείριση των περιπτώσεων αυτών γίνεται με 
διεπιστημονικό τρόπο με την συμμετοχή χειρούργων ωτορινολαρυγ-
γολόγων, οφθαλμολόγων και παιδιάτρων σε ότι αφορά τα παιδιά. Η 
ακτινολογική απεικόνιση (αξονική τομογραφία) χρησιμοποιείται: σε 
ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα σε σοβαρό βαθμό κατά 
την έναρξη της νόσου, σε εκείνους στους οποίους συνεχίζεται η εξέλιξη 
των συμπτωμάτων ή σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στην μέγιστη 
ιατρική θεραπευτική φροντίδα. Η χειρουργική επέμβαση απαιτείται σε 
περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις για τον σχηματισμό αποστήματος. 

Επίσης η οστεομυελίτιδα, η μηνιγγίτιδα, καθώς και το εξωσκληρί-
διο, το υποσκληρίδιο και το ενδοκρανιακό απόστημα είναι δυνατόν 
να αποτελούν επακόλουθα της οξείας ρινοκολπίτιδας (Εικόνα 19.3). 
Η οστεομυελίτιδα του μετωπιαίου λοβού είναι δυνατόν να έχει σαν 
αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός υποπεριοστικού αποστήματος στο 
μέτωπο και αναφέρεται ως «διογκωμένος όγκος του Pott». Η εκδήλωση 
υποσκληρίδιου αποστήματος είναι η πιο συνηθισμένη ενδοκρανιακή 
επιπλοκή. Πιθανόν να εκδηλώνεται μέσω της άμεσης επέκτασης μέσα 
από το οπίσθιο τοίχωμα του μετωπιαίου κόλπου ή η λοίμωξη πιθανόν 
να επεκταθεί μέσω θρομβοφλεβίτιδας των φλεβών χωρίς βαλβίδες 
(δείτε το Κεφάλαιο 15). Θα πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρισμός ενός 
υψηλού δείκτη υποψίας για την εκδήλωση αυτών των καταστάσεων, 
σε περιπτώσεις σοβαρών πονοκεφάλων, μεταβαλλόμενης πυρεξίας 
και οποιωνδήποτε νευρολογικών συμπτωμάτων και σημαδιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναζητείται η επείγουσα γνώμη ωτο-
ρινολαρυγγολόγων και νευρολόγων. Η καθυστερημένη διάγνωση είναι 
δυνατόν να έχει σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση μακροχρόνιας νευρο-
λογικής ανεπάρκειας και ακόμα και το θάνατο.

Σε περίπτωση που μια λοίμωξη των κόλπων μείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα χωρίς θεραπευτική προσέγγιση, είναι δυνατόν να 
προκληθεί χρόνια και επίμονη απόφραξη της οδού αποστράγγισης των 
κόλπων. Στην περίπτωση αυτή το οστό διαστέλλεται και προκαλεί μια 
εξωτερική παραμόρφωση που είναι γνωστή ως βλεννοκήλη. Η βλεν-
νοκήλη μπορεί να επεκταθεί σταδιακά ομόκεντρα και να προκαλέσει 
διάβρωση και επέκταση του οστού πέραν των κόλπων. Οι ασθενείς σε 
αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να παραπέμπονται για πρώιμη βοήθεια 
και διαχείριση από εξειδικευμένο γιατρό.

Τα πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα επεισόδια της οξείας ρι-
νοκολπίτιδας είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή φλεγμονή του 
βλεννογόνου της μύτης και μπορεί ορισμένες φορές να προκαλέσουν 
την ανάπτυξη της σε χρόνια ρινοκολπίτιδα.

Ενδείξεις κλινικής πράξης
• Η οξεία ρινικολπίτιδα είναι πολύ συχνή και οι περισσότερες 
περιπτώσεις επιλύονται χωρίς μακροχρόνια επακόλουθα. 
• Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένας υψηλός 
δείκτης υποψίας για επιπλοκές και θα πρέπει να γίνεται νωρίς η 
παραπομπή για την γνωμάτευση από εξειδικευμένο γιατρό εάν 
υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα.



52 Κεφάλαιο 22 Ρινοφάρυγγας και αδενοειδείς εκβλαστήσεις

 22 Ρινοφάρυγγας και αδενοειδείς εκβλαστήσεις

Εικόνα 22.1
Ανατομία του φάρυγγα.

Ρινοφάρυγγας 
και άνοιγμα της 

ευσταχιανής σάλπιγγας

Οροφάρυγγας

Υποφάρυγγας

Επίστρωμα αδενοειδών 
εκβλαστήσεων

Εικόνα 22.2
Παρατήρηση αδενοειδών εκβλαστήσεων 
με ενδοσκόπιο.

Εικόνα 22.3
Αδενοειδείς εκβλαστήσεις.
Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις δεν είναι συνήθως ορατές διότι 
εντοπίζονται πίσω από την μαλθακή υπερώα.

Εικόνα 22.4
Κλινικά χαρακτηριστικά υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων.

Ρινική χοάνη (οπίσθιο 
ρινικό άνοιγμα)

Ρινικό 
διάφραγμα

Ευσταχιανή σάλπιγγα
Αδενοειδείς 

εκβλαστήσεις

 Σταφυλή

Αμυγδαλές

Γλωσσική 
αμυγδαλή

Γλώσσα

Μέση εκκριτική 
ωτίτιδα (κολλώδες 

ούς)/οξεία μέση 
ωτίτιδα

Ρινική απόφραξη/
ρινόρροια

Αναπνοή από το στόμα/
υπορρίνια φωνή

 Ροχαλητό/
αποφρακτική 
άπνοια ύπνου 
Φαρυγγίτιδα
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Ρινοφάρυγγας
Το ανώτερο τμήμα του φάρυγγα που εντοπίζεται στο άνω και στο πίσω 
μέρος της σκληρής υπερώας χαρακτηρίζεται ως ρινοφάρυγγας. Βρί-
σκεται κοντά στη βάση του κρανίου και στα οπίσθια ρινικά ανοίγματα 
(χοάνη). Περιλαμβάνει τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις και τα ανοίγματα 
της ευσταχιανής σάλπιγγας (Εικόνα 22.1).

Αδενοειδείς εκβλαστήσεις 
Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις αποτελούν μια συσσώρευση λεμφοειδούς 
ιστού (Εικόνες 22.1 και 22.3). Αποτελούν τμήμα ενός δακτυλίου λεμ-
φοειδούς ιστού που είναι γνωστός και ως ο δακτύλιος του Waldeyer, 
ο οποίος περιβάλει την είσοδο του φάρυγγα και της αναπνευστικής 
οδού. Στα άλλα τμήματα του δακτυλίου του Waldeyer περιλαμβάνονται 
οι γλωσσικές αμυγδαλές που βρίσκονται στην βάση της γλώσσας και 
οι φαρυγγικές αμυγδαλές.

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις έχουν πολύ μικρό μέγεθος κατά τη 
γέννηση, φτάνουν στο μέγιστό τους μέγεθος στην ηλικία των 5-7 ετών 
και στη συνέχεια οπισθοδρομούν σε μέγεθος. Οι ενήλικες δεν εμφα-
νίζουν καθόλου αδενοειδείς εκβλαστήσεις ή τις εμφανίζουν σε μικρό 
ποσοστό. Έχουν την ίδια λειτουργία με αυτή του λεμφοειδούς ιστού σε 
άλλα σημεία του σώματος (δηλαδή για την εκκίνηση μιας ανοσολογικής 
απόκρισης ενάντια σε μια λοίμωξη).

Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις προκαλούν την ανάπτυξη του με-
γέθους των αδενοειδών εκβλαστήσεων με αποτέλεσμα την απόφραξη 
του αεραγωγού, στα παιδιά. Στην εικόνα 22.4 διευκρινίζονται τα συ-
μπτώματα που είναι δυνατόν να εκδηλωθούν λόγω της υπερτροφίας 
των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Οι υπετροφικές αδενοειδείς εκβλα-
στήσεις είναι δυνατόν να συμβάλουν στην εκδήλωση διαταραχών της 
αναπνοής κατά τον ύπνο και στην αποφρακτική άπνοια ύπνου (δείτε 
το Κεφάλαιο 27). Επίσης οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις εμπλέκονται 
στη αιτιολογία της εκδήλωσης εκροής του μέσου αυτιού (είναι επίσης 
γνωστή και ως μέση εκκριτική ωτίτιδα) και της οξείας μέσης ωτίτιδας. 
Η κατάφορη ανάπτυξη του μεγέθους των αδενοειδών εκβλαστήσεων 
που αποφράζει την ευσταχιανή σάλπιγγα, προκαλεί μεταβολές στην 
πίεση στο μέσο αυτί οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν σαν συνέπεια 
την εκδήλωση μέσης εκκριτικής ωτίτιδας. Σε περίπτωση που εκδη-
λωθεί μέση εκκριτική ωτίτιδα με επέκταση της λοίμωξης στο μέσο 
αυτί και κατά μήκος της ευσταχιανής σάλπιγγας, τότε εκδηλώνεται 
λοίμωξη του μέσου αυτιού. Η απόφραξη του ρινοφάρυγγα επίσης έχει 
σαν αποτέλεσμα την παρατήρηση επίμονης αναπνοής από το στόμα 
και υπορρίνιας φωνής στα παιδιά.

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις είναι μια συσσώρευση ιστού που είναι 
εκτεθειμένος σε εισπνεόμενους οργανισμούς. Συνεπώς, είναι δυνα-
τόν να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος όγκος βακτηριών και βιοφίλμ στις 
αδενοειδείς εκβλαστήσεις και να προκαλούνται επαναλαμβανόμενες 
λοιμώξεις. Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις μπορεί να εμπλέκονται σε λοι-
μώξεις της μύτης και των ρινικών κόλπων. 

Τα συμπτώματα λόγω της νόσου των αδενοειδών εκβλαστήσεων 
βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδό τους περίπου στην ηλικία των 6 ετών. 
Στους περισσότερους ενήλικες παρατηρείται ελάχιστη ποσότητα ιστού 
αδενοειδών εκβλαστήσεων. Θα πρέπει να γίνεται μια περαιτέρω διε-
ρεύνηση στα περιστατικά παρουσίας όγκου στο ρινοφάρυγγα στους 
ενήλικες, προκειμένου να αποκλειστούν άλλοι παθολογικοί παράγοντες.

Αδενοειδεκτομή
Η αδενοειδεκτομή είναι μια συνηθισμένη χειρουργική διαδικασία στα 
παιδιά. Οι κύριες ενδείξεις για την εκτέλεση αδενοειδεκτομής είναι:

 • Η απόφραξη του αεραγωγού που προκαλείται από αδενοειδείς 
εκβλαστήσεις αυξημένου μεγέθους (συχνά συνδυασμένη με αμυγδαλε-
κτομή στην περίπτωση της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου)

 • Η εκδήλωση μέσης εκκριτικής ωτίτιδας, ως επικουρική διαδικασία 
στην οποία εισάγεται μικρός πλαστικός σωληνίσκος (grommet) στις 
επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μέσης εκκριτικής ωτίτιδας. 

Οι κύριες αντενδείξεις για την εκτέλεση αδενοειδεκτομής είναι:
 • Αιμορραγικές διαταραχές
 • Ανωμαλίες της υπερώας. Θα πρέπει να γίνεται ψηλάφηση της 

υπερώας πριν από τη διαδικασία της αδενοειδεκτομής προκειμένου 
να αξιολογείται για τυχούσες υποβλεννογόνιες σχισμές που δεν έχουν 
διαγνωστεί.

 • Πρόσφατη εκδήλωση λοίμωξης της ανώτερης αναπνευστικής οδού.
Οι κύριες επιπλοκές της αδενοειδεκτομής είναι:

 • Αιμορραγία 
 • Φαρυγγοϋπερώια ανεπάρκεια (δηλαδή ρινική παλινδρόμηση). Η 

κατάσταση αυτή συμβαίνει σπάνια και συνήθως έχει μικρή διάρκεια.
 • Υπερινική φωνή. Η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να αποτελέσει 

ένα σημαντικό πρόβλημα σε περίπτωση που ένας ασθενής παρουσιάζει 
παραμόρφωση της υπερώας η οποία δεν έχει διαγνωστεί. Το γεγονός 
αυτό έχει σαν συνέπεια την διαφυγή του αέρα από τη μύτη κατά την 
άρθρωση του λόγου.

Σπάνιες καταστάσεις ρινοφάρυγγα
Καρκίνος ρινοφάρυγγα
Ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα είναι σπάνιος στις δυτικές κοινωνίες. Εκδη-
λώνεται συνηθέστερα σε άτομα που διαμένουν σε ορισμένες επαρχίες 
της Κίνας. Στη αιτιολογία του καρκίνου του ρινοφάρυγγα εμπλέκεται 
επίσης και ο ιός Epstein Barr. 

 Όλα τα περιστατικά παρουσίας όγκου στο ρινοφάρυγγα στους ενή-
λικες όπως και της εκδήλωσης μονόπλευρης μέσης εκκριτικής ωτίτιδας 
θα πρέπει να διερευνώνται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
εκδήλωσης καρκίνου του ρινοφάρυγγα.

Αγγειοΐνωμα 
Η κατάσταση αυτή είναι επίσης γνωστή και ως νεανικό ρινοφαρυγγικό 
αγγειοΐνωμα. Είναι ένας όγκος που εντοπίζεται πολύ σπάνια σε αγόρια 
που βρίσκονται στην εφηβεία. Ο όγκος αυτός είναι καλοήθης αλλά είναι 
δυνατόν να γίνει πολύ επιθετικός με τοπική εξάπλωση και εισβολή. Οι 
ασθενείς παρουσιάζονται συνήθως στις υγειονομικές υπηρεσίες με 
μονόπλευρη ρινική απόφραξη και ένα ιστορικό επαναλαμβανόμενης 
και συχνά βαριάς επίσταξης. Λόγω της αγγειώδους φύσης των όγκων 
αυτών, οι ασθενείς είναι δυνατόν να αιμορραγούν πολύ έντονα και θα 
πρέπει να υποστηρίζεται ένας υψηλός δείκτης υποψίας για πρώιμη 
διάγνωση και διαχείριση.

Ενδείξεις κλινικής πράξης
• Στα παιδιά, δεν προκαλούνται όλες οι καταστάσεις της ρινικής 
απόφραξης από τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις.
• Η αλλεργική ρινίτιδα είναι πολύ συνηθισμένη και συχνά υπο-
διαγνωσθείσα στα παιδιά. 
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Ορισμοί 
Η δυσφαγία ορίζεται ως η δυσκολία στη κατάποση. Ο φαρυγγικός 
κόμβος ορίζεται ως μια αίσθηση ενός εξογκώματος στο λαιμό («κόμπος 
στο λαιμό»). Η οδυνοφαγία ορίζεται ως ο πόνος κατά την κατάποση.

Αιτιολογία 
Προβλήματα κατάποσης είναι δυνατόν να προκληθούν: από απόφραξη 
εντός του φάρυγγα και του οισοφάγου (ενδοαυλική απόφραξη), από 
εξωτερική πίεση στον φάρυγγα και στον οισοφάγο λόγω εντοπισμού 
μάζας στο λαιμό ή στο μεσοθωράκιο (εξωαυλική απόφραξη) ή από 
νευρολογικές διαταραχές που επηρεάζουν τους μύες της κατάποσης 
(ενδοτοιχωματικά αίτια. Εικόνα 25.1). Το ιατρικό ιστορικό θα πρέπει 
να περιλαμβάνει συναφείς ερωτήσεις έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
αναγνώριση της αιτίας:

 • Βαθμός δυσφαγίας: στερεά τροφή, ταμπλέτες, υγρά, σίελος
 • Εάν παρατηρείται δυσκολία στην πραγματοποίηση των κινήσεων κα-

τάποσης από τον ασθενή: η ερώτηση αυτή είναι δυνατόν να διευκολύνει 
στη διαφοροποίηση της απόφραξης από σωματικές αιτίες από αυτή 
από νευρολογικές αιτίες.

 • Επίπεδο δυσφαγίας: στο λαιμό, στο ανώτερο, στο μέσο ή στο κατώ-
τερο επίπεδο του στήθους.

 • Χρονοδιάγραμμα συμπτωμάτων: για πόσο χρονικό διάστημα βιώνει 
ο ασθενής τα συμπτώματα;

 • Παρουσία οδυνοφαγίας: υπάρχει κάποια αίσθηση πόνου κατά την 
κατάποση; 

 • Απώλεια σωματικού βάρους: η ποσότητα του βάρους που μειώθηκε 
εφόσον αυτή μπορεί να υπολογιστεί

 • Μεταβολές στην χροιά της φωνής: βραχνάδα.
 • Ιστορικό καπνίσματος ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
 • Σχετιζόμενα συμπτώματα: σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η ωταλγία, 

η παλινδρόμηση τροφής ή υγρών και άλλα νευρολογικά συμπτώματα.

Ξένο σώμα
Ξένα σώματα όπως αιχμηρά κοκάλα και ιδιαιτέρως κόκαλα από ψάρια, 
είναι δυνατόν να παραμείνουν προσκολλημένα στη βάση της γλώσσας 
ή στην αμυγδαλή. Η προσκόλληση τους αυτή πιθανόν να προκαλεί μια 
υπερβολικά άβολη αίσθηση και υπάρχει η ανάγκη για αφαίρεση τους 
συνήθως από ένα χειρούργο ωτορινολαρυγγολόγο. Στα παιδιά υπάρχει 
πιθανότητα κατάποσης ξένων σωμάτων, όπως είναι κέρματα ή κάποια 
παιχνίδια, τα οποία προσκολλώνται στην είσοδο του οισοφάγου στο 
επίπεδο του κρικοφαρυγγικού μυός (Εικόνα 25.2). Το παιδί σε αυτή κα-
τάσταση: παρουσιάζει μια αναστάτωση στη συμπεριφορά του, πιθανόν 

Αιτίες δυσφαγίας

Εξωαυλική απόφραξη
 • Μάζα στο λαιμό 
 • Μάζα μεσοθωρακίου 
 • Αφύσικο αιμοφόρο αγγείο 

πχ διπλό αορτικό τόξο που 
προκαλεί «dysphagia lusoria»

Ενδοτοιχωματικά ή 
νευρολογικά αίτια 

 • Νόσος των κινητικών 
νευρώνων

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας 
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο 
 • Διαταραχές κινητικότητας

Ενδοαυλική 
απόφραξη 

 • Ξένο σώμα
 • Καρκίνος
 • Στένωση

Εικόνα 25.1
Αιτίες δυσφαγίας. Εικόνα 25.2

Ακτινογραφία που απεικονίζει ένα 
κέρμα στον οισοφάγο.

Φαρυγγικός 
θύλακος

Βρογχόγραμμα 
λόγω 

αναρρόφησης

Εικόνα 25.3α
Με την κατάποση σκιαγραφικού 
(θειικό βάριο) απεικονίζεται φα-
ρυγγικός θύλακος (Παρατηρήστε 
το επίπεδο του υγρού του θειικού 
βαρίου στο θύλακο που είναι 
γεμάτος από αυτό).

Εικόνα 25.3β
Με την κατάποση σκιαγρα-
φικού (θειικό βάριο) απει-
κονίζεται ένα βρογχόγραμ-
μα σκιαγραφικής αντίθεσης 
λόγω αναρρόφησης (ο 
ίδιος ασθενής με αυτόν της 
εικόνας 25.3α).

Εικόνα 25.4
Με την κατάποση σκιαγραφικού (θειικό 
βάριο) απεικονίζεται μια στένωση στο 
κατώτερο άκρο του οισοφάγου η οποία 
προκαλεί μια καθυστέρηση της σκια-
γραφικής αντίθεσης κεντρικά.

Στένωση
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να μην είναι σε θέση να καταπιεί και σε ορισμένες περιπτώσεις βιώνει 
απόφραξη της αεροφόρου οδού γιατί το ξένο σώμα δεν αποφράσσει 
μόνο τον οισοφάγο, αλλά επίσης ασκεί πίεση προς την τραχεία. Υπάρ-
χει μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα ενηλίκων μεγάλης ηλικίας, με το σύμπτωμα πρόσκρουσης 
βλωμού τροφής στον οισοφάγο (που συχνά περιλαμβάνει κομμάτι 
από κρέας με περιορισμένη μάσηση). Στην κατάσταση αυτή επίσης η 
τροφή συχνά ενσφηνώνεται στον κρικοφαρυγγικό μύ. Τα ξένα σώματα 
μπορεί να διαπεράσουν εντός του πεπτικού σωλήνα. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση υπάρχει η ανάγκη αφαίρεσης τους με οισοφαγοσκόπηση, με 
άκαμπτο ενδοσκόπιο, υπό γενική αναισθησία ή με ενδοσκόπηση του 
ανώτερου πεπτικού συστήματος (φάρυγγα, οισοφάγου, στομάχου και 
δωδεκαδαχτύλου) με χρήση εύκαμπτου ενδοσκοπίου υπό νάρκωση. 
Ξένα σώματα, όπως κόκαλα, μπαταρίες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα θα 
πρέπει να αφαιρούνται επειγόντως λόγω της πρόκλησης τραυματισμού 
στο φάρυγγα ή στον οισοφάγο από αυτά. 

Φαρυγγικός κόμβος 
Ο φαρυγγικός κόμβος αναφέρεται ως μια αίσθηση ενός εξογκώματος 
στο λαιμό («κόμπος στο λαιμό»). Συχνά, ο ασθενής παραπονιέται για 
ξηρότητα ή για αίσθηση δυσφορίας στο λαιμό και ορισμένες φορές για 
ένα αίσθημα πίεσης κατά την κατάποση. Η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή 
και ως «υστερικός κόμβος» και υπήρχε η άποψη ότι είναι ψυχολογικής 
φύσης. Στην περίπτωση της εκδήλωσης του «υστερικού κόμβου», έχουν 
προηγηθεί περιστατικά: άγχους και νευρικότητας, φοβίας για εκδήλωση 
καρκίνου, καταστάσεων στρες λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών 
προβλημάτων ή μιας πρόσφατής εκδήλωσης νόσου. Ο φαρυγγικός 
κόμβος επηρεάζει τις γυναίκες πιο συχνά από ότι τους άνδρες και δεν 
εκδηλώνεται συνήθως πριν από την ηλικία των 35 ετών. Ωστόσο, είναι 
δυνατόν να εκδηλωθεί και σε ασθενείς μικρότερης ηλικίας όπως τα 
παιδιά και οι έφηβοι. Η παθοφυσιολογία του φαρυγγικού κόμβου δεν 
είναι πλήρως κατανοητή, αλλά υπάρχει η άποψη ότι προκαλείται από 
αφύσικη ένταση του κρικοφαρυγγικού μυός που διαχωρίζει την φάρυγ-
γα από το ανώτερο τμήμα του οισοφάγου. Υπάρχει επίσης η άποψη ότι 
η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση εντός του ανώτερου τμήματος του 
οισοφάγου και του φάρυγγα παίζει κάποιο ρόλο. Οι ασθενείς με εκδή-
λωση φαρυγγικού κόμβου συχνά παρουσιάζουν άγχος και νευρικότητα 
σε υπερβολικό βαθμό και είναι φρόνιμο να παραπέμπονται σε κάποιο 
χειρούργο ωτορινολαρυγγολόγο για μια πλήρη ιατρική εξέταση που 
να συμπεριλαμβάνει την ενδοσκόπηση, η εκτέλεση της οποίας είναι 
δυνατή στις κλινικές και στα νοσοκομεία. Η θεραπευτική προσέγγιση 
γίνεται με καθησύχαση. Σε περίπτωση που εκδηλώνεται μια σχετιζόμενη 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, τότε μπορεί επίσης να υπάρξει και 
η ανάγκη θεραπευτικής προσέγγισης.

Εξέταση δυσφαγίας 
Η δυσφαγία σχεδόν πάντα δικαιολογεί επείγουσα παραπομπή στους 
ειδικούς. Η κατάποση σκιαγραφικού με θειικό βάριο (Εικόνες 25.3 και 
25.4) διευκολύνει την απεικόνιση ενός φαρυγγικού θυλάκου, μίας στέ-
νωσης ή ενός κακοήθους όγκου. Ο καρκίνος του οισοφάγου συχνά 
παρουσιάζεται με καθυστέρηση και η θεραπεία γίνεται με χειρουργική 

επέμβαση και/ή με χημειοθεραπεία και με ακτινοθεραπεία. Οι κακοήθεις 
όγκοι προχωρημένου σταδίου έχουν κακή πρόγνωση.

Η οισοφαγοσκόπηση συνήθως συνδυάζεται με τον έλεγχο του 
στομάχου και του δωδεκαδαχτύλου με ενδοσκόπηση του ανώτερου 
πεπτικού συστήματος. Η οισοφαγοσκόπηση παρέχει μια, πολύ καλής 
ποιότητας, απεικόνιση του οισοφαγικού αυλού. Ωστόσο, η οισοφα-
γοσκόπηση στο ανώτερο μέρος του πεπτικού συστήματος με χρήση 
άκαμπτου ενδοσκοπίου παρέχει μια απεικόνιση καλύτερης ποιότητας 
του ενός τρίτου του ανώτερου τμήματος του οισοφάγου, του φάρυγγα 
και του λάρυγγα. 

Στις κινητικές διαταραχές του οισοφάγου περιλαμβάνονται η αχα-
λασία ή καρδιοσπασμός και ο ιδιοπαθής οισοφαγικός σπασμός. Οι μύες 
του οισοφάγου δεν παρουσιάζουν σωστό συντονισμό και μπλοκάρουν 
τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Οι εξετάσεις για την καλύτερη 
διάγνωση των περιπτώσεων αυτών γίνονται με δυναμικές ιατρικές εξε-
τάσεις όπως είναι η βιντεοακτινοσκόπιση. Η θεραπευτική προσέγγιση 
συχνά γίνεται με χορήγηση αντισπασμωδικών και με συνεισφορά μιας 
ομάδας διαιτολόγων, διατροφολόγων, λογοθεραπευτών και γλωσσο-
θεραπευτών προκειμένου να διευκολυνθεί η βελτίωση της λειτουργίας 
της κατάποσης.

Προβλήματα κατάποση στους ηλικιωμένους 
Νευρολογικές διαταραχές 
Το εγκεφαλικό επεισόδιο, η προμηκική παράλυση και η νόσος των 
κινητικών νευρώνων είναι δυνατόν να επηρεάσουν την διαδικασία της 
κατάποσης γιατί υπάρχει η πιθανότητα ανεπαρκούς συντονισμού των 
μυών που συμμετέχουν στη κατάποση. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης 
βήχα από τους ασθενείς λόγω αναρρόφησης υγρών ή τροφής εντός 
της τραχείας και των πνευμόνων.

Φαρυγγικός θύλακος
Το πρόβλημα αυτό αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους. Ένας θύλακος 
βλεννογόνου σχηματίζει μια κήλη από τον φαρυγγικό αυλό μόλις απάνω 
από το επίπεδο του κρικοφαρυγγικού μυός (Εικόνα 25.3α). Προκύπτει 
λόγω ανεπαρκούς χαλάρωσης του κρικοφαρυγγικού μυός κατά την 
κατάποση. Στην κατάσταση αυτή συχνά εκδηλώνεται ανεπαρκής κα-
τάποση και ο ασθενής παρουσιάζεται στις υγειονομικές υπηρεσίες με 
δυσφαγία. Στα μεταγενέστερα στάδια της κατάστασης αυτής, η τροφή 
είναι δυνατόν συσσωρεύεται στον θύλακο και πιθανόν να υφίσταται πα-
λινδρόμηση. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν φαρυγγικό θύλακο πιθανόν 
επίσης να βιώνουν αναρρόφηση σε σημαντικό βαθμό (Εικόνα 25.3β). Η 
θεραπεία γίνεται με χειρουργική επέμβαση και συνήθως είναι δυνατόν 
να επιχειρείται ενδοσκοπικά.

Ενδείξεις κλινικής πράξης
Κάθε ασθενής που παρουσιάζεται στις υγειονομικές υπηρεσίες 
με αληθή δυσφαγία (δηλαδή δυσκολία στη κατάποση) θα πρέ-
πει να παραπέμπεται για επείγουσα αξιολόγηση. 
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Εικόνα 28.1
Πρόσθια όψη τραχήλου.

Λάρυγγας

Τραχεία

Θυρεοειδής αδένας

Κλείδα

Πρόσθιο τρίγωνο

Στερνοκλειδομαστοειδής μύς

Οπίσθιο τρίγωνο

Υοειδές οστό

Διγάστορας μύς (οπίσθια γαστέρα)

Τραπεζοειδής μύς

Στερνοκλειδομαστοειδής μύς

Οπίσθιο τρίγωνο
Ινιακό τρίγωνο

Υποκλείδιο τρίγωνο

Εικόνα 28.3 
Ορισμένα συνηθισμένα είδη μαζών του τραχήλου και οι αντίστοιχες τοποθεσίες τους.

Διγάστορας μύς 
(πρόσθια γαστέρα)

Πρόσθιο 
τρίγωνο

Υπογνάθιο τρίγωνο

Υπογένειο τρίγωνο

Καρωτιδικό τρίγωνο

Μυϊκό τρίγωνο

Ωμοϋοειδής μύς

Εικόνα 28.2
Διαίρεση τραχήλου σε τρίγωνα.

Φαρυγγικός θύλακος

Αυχενική πλευρά

Κύστη βραγχιακής σχισμής

Ανεύρυσμα Όγκος καρωτιδικού σωματίου

Καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα

Κολλοειδής κύστη/βρογχοκήλη

Λεμφαδενοπάθεια: Αντιδραστική
 Λέμφωμα
 Μεταστατικό καρκίνωμα 
 Άλλου τύπου (πχ σαρκοείδωση/φυματίωση)

Κακοήθεια θυρεοειδούς/παραθυρεοειδών
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Ανατομία
Ο τράχηλος διαχωρίζεται από το πρόσωπο και την κεφαλή από την 
μπροστινή πλευρά από την κάτω γνάθο και από την οπίσθια πλευρά 
από το κρανίο (ινιακό οστό). Στο κατώτερο του τμήμα, ο τράχηλος 
εξελίσσεται στον θώρακα στο ύψος των κλείδων και της πρώτης πλευ-
ράς. Διαχωρίζεται με εξαιρετικό τρόπο στο πρόσθιο και στο οπίσθιο 
τρίγωνο από το στερνοκλειδομαστοειδή μύ (Εικόνα 28.1). Υποδιαιρείται 
περεταίρω και σε άλλα τρίγωνα (Εικόνα 28.2).

Οι κύριες ανατομικές δομές στη μέση γραμμή του τραχήλου είναι 
ο φάρυγγας και ο οισοφάγος και επίσης ο λάρυγγας και η τραχεία. Οι 
δομές αυτές σχηματίζουν το τμήμα της ανώτερης αναπνευστικής οδού 
σε συνδυασμό με την ανώτερη γαστρεντερική οδό όπου συνδέεται 
η μύτη και το στόμα πάνω από τους πνεύμονες και ο στόμαχος και η 
γαστρεντερική οδός από κάτω. Τα κύρια αιμοφόρα αγγεία για την πα-
ροχή αίματος στη κεφαλή και στον εγκέφαλο, που είναι οι καρωτιδικές 
αρτηρίες και οι σφαγίτιδες φλέβες, διέρχονται στο τράχηλο πλευρικά 
προς τη μέση γραμμή στο καρωτιδικό έλυτρο που εντοπίζεται κάτω 
από τον στερνοκλειδομαστοειδή μύ. Το πνευμονογαστρικό νεύρο (το 
δέκατο κρανιακό νεύρο) επίσης διέρχεται στο καρωτιδικό έλυτρο με τα 
σημαντικότερα αιμοφόρα αγγεία από τον εγκέφαλο και το στήθος. Ο 
θυρεοειδής αδένας και οι παραθυρεοειδείς αδένες εντοπίζονται χαμηλό-
τερα στη πρόσθια πλευρά του τραχήλου, με τους κύριους σιελογόνους 
αδένες (παρωτιδικοί, υπογνάθιοι και υπογλώσσιοι) στο ανώτερο μέρος 
του τραχήλου. Ο τράχηλος επίσης περιλαμβάνει τα κατώτερα κρανιακά 
νεύρα και το φρενικό νεύρο το οποίο αναδύεται από τα αυχενικά νεύρα 
3-5 και νεκρώνει το διάφραγμα.

Περιτονίες και διαστήματα. Οι περισσότερες ανατομικές δομές του 
τραχήλου περικλείονται από μια σειρά πυκνών στρωμάτων συνδετικού 
ιστού που είναι γνωστές ως περιτονίες. Οι περιτονίες σχηματίζουν στε-
νές και στεγανές κάψουλες γύρω από του παρωτιδικούς σιελογόνους 
αδένες και τον θυρεοειδή αδένα και συγχωνεύονται με τα καρωτιδικά 
έλυτρα σε κάθε μια από τις δύο πλευρές του τραχήλου. Τα σημαντικά 
διαστήματα σχηματίζονται εντός αυτών των επιπέδων των περιτονιών, 
ιδιαιτέρως το παραφαρυγγικό διάστημα που εντοπίζεται μόλις πλευρικά 
προς τον φάρυγγα. Σε αυτή τη περιοχή είναι δυνατόν να εκδηλωθεί 
λοίμωξη και να συσσωρευτεί πύον με αποτέλεσμα να προκαλείται πα-
ραφαρυγγικό απόστημα (δείτε την Εικόνα 23).

Λεμφαδένες. Ο τράχηλος περιλαμβάνει πάνω από εκατό λεμφαδένες. 
Εντοπίζονται και στο πρόσθιο και στο οπίσθιο τρίγωνο αλλά σχηματί-
ζουν έναν αριθμό διακριτικών ομάδων αδένων (δείτε το Κεφάλαιο 29). 
Είναι δυνατόν να διογκώνονται λόγω κάποιων αιτίων που περιλαμβά-
νουν την λοίμωξη και την κακοήθεια.

Εξέταση του τραχήλου 
Ο τράχηλος θα πρέπει να εκτίθεται επαρκώς έως και το επίπεδο της 
κλείδας και τα κοσμήματα που φοριούνται στο λαιμό θα πρέπει να 
αφαιρούνται.

Έλεγχος
Η εκτίμηση ξεκινάει με τον έλεγχο του ασθενούς γενικά για οποιαδήποτε 
στίγματα ασθένειας. Η εκτίμηση του τραχήλου γίνεται σε κατάσταση 
ηρεμίας και κατά τη κατάποση, από την μπροστινή πλευρά. Η εκτίμηση 
αυτή επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο προσφέροντας στον ασθενή 
μια γουλιά νερό να καταπιεί, παρά αν η κατάποση γίνει χωρίς κατάποση 
υγρού. Οι μάζες του τραχήλου πιθανόν να γίνουν πιο προφανείς κατά τη 
κατάποση. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος: της ασυμμετρίας των μαζών 
του τραχήλου και της τοποθεσία τους, του χρώματος του δέρματος 
και των μεταβολών του, της διόγκωσης και των ουλών του τραχήλου.

Ψηλάφηση 
Η ψηλάφηση της μάζας θα πρέπει να γίνεται με τον εξεταστή να βρί-
σκεται πίσω από τον ασθενή ο οποίος πρέπει να είναι καθήμενος και 

η κεφαλή του και ο τράχηλος του να βρίσκεται σε ελαφριά κάμψη. 
Μια συστηματική προσέγγιση στην ψηλάφηση είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να αξιολογηθεί ο τράχηλος σαν σύνολο. Οι ασθενείς που 
παρουσιάζονται στις υγειονομικές υπηρεσίες με μια ιδιαίτερη μάζα 
στο τράχηλο πιθανόν να εκδηλώνουν και άλλες ψηλαφητές μάζες. Η 
ψηλάφηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον πολφό των δά-
χτυλων και όχι την άκρη τους προκειμένου να αξιολογηθεί η φύση 
οποιασδήποτε κάκωσης. Σύμφωνα με μια τεχνική, η ψηλάφηση ξεκινάει 
κάτω από το πιγούνι προκειμένου να υπάρχει η αίσθηση αφής των 
υπογενείων λεμφαδένων, στη συνέχεια γίνεται με κατεύθυνση προς τα 
πίσω και κάτω από το σαγόνι προκειμένου να υπάρχει η αίσθηση αφής 
της υπογνάθιας περιοχής (συμπεριλαμβανομένων και των υπογνάθιων 
σιελογόνων αδένων) και επίσης πίσω προς τη γωνία του σαγονιού και 
των τραχηλικών, των διγαστορικών και των αμυγδαλικών λεμφαδένων. 
Η ψηλάφηση συνεχίζεται με κατεύθυνση προς τα κάτω και κατά μή-
κος των στερνομαστοειδών μυών προκειμένου να υπάρχει η αίσθηση 
της αφής οποιωνδήποτε λεμφαδένων στην βαθειά τραχηλική αλυσίδα 
και προς τα κάτω στην υπερστερνική εγκοπή. Η ψηλάφηση της τρα-
χείας, του θυρεοειδούς αδένα και του κεντρικού τραχήλου ο οποίος 
περιλαμβάνει τον λάρυγγα, γίνεται μέχρι και το υοειδές οστό, όπου 
η ψηλάφηση γίνεται και στο ίδιο το οστό. Στη συνέχεια η ψηλάφηση 
του τραχήλου γίνεται με πλευρική άσκηση απάνω από τις κλείδες, 
με κατεύθυνση προς τα πάνω εντός του οπίσθιου τριγώνου και κατά 
μήκος του ορίου των τραπεζοειδών μυών και προς τα πάνω προς τις 
περιοχές των μαστοειδών κυψελών και του ινιακού οστού του κρανίου. 
Στο τέλος ψηλαφιούνται και οι δύο παρωτιδικοί σιελογόνοι αδένες για 
οποιαδήποτε εντόπιση μαζών. 

Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση σε ότι αφορά: την τοποθεσία, 
το μέγεθος και την πυκνότητα οποιασδήποτε μάζας στο τράχηλο. Θα 
πρέπει επίσης να αναζητούνται τόσο η κινητικότητα όσο και η σταθε-
ρότητα των μαζών στις υπερκείμενες και στις γειτονικές ανατομικές 
δομές. Οι παλλόμενες μάζες επιδεικνύουν μια αγγειακή προέλευση 
και οι μεταβλητές μάζες επιδεικνύουν είτε μια δερματική βλάβη με 
κύστη που περιέχει υγρό είτε μια κυστική δερματική βλάβη. Πιθανόν 
θα ήταν χρήσιμο να γίνεται μια διαφανοσκόπηση των μαζών αυτών. Οι 
κύστες μεγάλου μεγέθους συνήθως φαίνονται στη διαφανοσκόπηση, 
αλλά το σημάδι αυτό δεν έχει αρκετή ευαισθησία. Στην Εικόνα 28.3 
απεικονίζονται ορισμένες διαφορικές διαγνώσεις μαζών τραχήλου και 
των τυπικών τοποθετήσεων τους στο τράχηλο. Επίκρουση του θώρακα 
πραγματοποιείται προκειμένου να αξιολογηθεί η οπισθοστερνική επέ-
κταση και όταν υπάρχει η υπόνοια για εντόπιση μαζών στον θυρεοειδή 
αδένα και πραγματοποιείται μια ακρόαση της μάζας προκειμένου να 
αξιολογηθεί κάποιος θόρυβος. 

Ενδείξεις κλινικής πράξης
• Ο στερνοκλειδομαστοειδής μύς είναι το κλειδί για την ανατο-
μία του τραχήλου.
• Η συστηματική και η πλήρης προσέγγιση για την εξέταση του 
τραχήλου είναι απολύτως απαραίτητη.
• Η σειρά της εξέτασης θα πρέπει να είναι: ο έλεγχος, η ψηλά-
φηση, η επίκρουση και η ακρόαση.
• Η συσχέτιση των οποιονδήποτε μαζών θα πρέπει να γίνεται με 
τις υγιείς ανατομικές δομές που εντοπίζονται στην περιοχή του 
τραχήλου στις οποίες γίνεται η εξέταση. 
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