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Η εκκριτική ωτίτιδα ή μέση ωτίτιδα με υγρό είναι μια παθολογική κατάσταση 

κατά  την οποία έχουμε συλλογή στην κοιλότητα  του μέσου ωτός υγρού,  χωρίς να 

έχουμε συμπτώματα και σημεία οξείας φλεγμονής. Η αιτιολογία  της πάθησης δεν 

έχει απόλυτα διευκρινιστεί, φαίνεται όμως ότι προϋπόθεση για  την εμφάνισή  της 

αποτελεί  ο  κακός  αερισμός  του  μέσου ωτός  μέσω  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας.  Η 

νόσος  προσβάλει  πολύ  συχνά  τα  παιδιά  σε  ποσοστό  που  σύμφωνα  με  τη 

βιβλιογραφία  κυμαίνεται  από  22  έως  80%.  Το  κύριο  πρόβλημα  της  παρουσίας 

υγρού  είναι  αφενός  η  δημιουργία  βαρηκοΐας  αγωγιμότητας,  με  ενδεχόμενες 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τις μαθησιακές  ικανότητες του 

παιδιού και αφετέρου προδιαθέτει σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας μέσης 

ωτίτιδας. 

Η μέση ωτίτιδα με υγρό αντιμετωπίζεται συντηρητικά ενώ σε αποτυχία της 

συντηρητικής  αγωγής  η  αντιμετώπιση  είναι  χειρουργική.  Η  χειρουργική 

αντιμετώπιση γίνεται με μυριγγοτομή, αναρρόφηση του υγρού του μέσου ωτός και 

τοποθέτηση  ή  μη  σωληνίσκων  αερισμού.  Θεωρείται  ότι  4  εβδομάδες  παραμονής 

του  αερισμού  του  μέσου  ωτός,  είναι  επαρκείς  για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των 

προβλημάτων  στον  άνθρωπο.  Η  μυριγγοτομή  και  η  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού όμως δεν στερείται επιπλοκών όπως: η ωτόρροια, οι μόνιμες διατρήσεις 

του  τυμπανικού  υμένα,  η  δημιουργία  δευτεροπαθούς  χολοστεατώματος,  οι 

τυμπανοσκληρυντικές  αλλοιώσεις,  κ.α.  Συνήθως  με  την  απλή  μυριγγοτομή  χωρίς 

τοποθέτηση  σωληνίσκων  δεν  έχουμε  θεραπευτικό  αποτέλεσμα,  γιατί  το 

χειρουργικό τραύμα επουλώνεται μετά από λίγες ώρες έως και 2 ημέρες. 

Διάφορες  άλλες  μέθοδοι  έχουν  προταθεί  για  την  αντιμετώπιση  της 

εκκριτικής  ωτίτιδας  εκτός  από  την  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού. 
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Σημαντικότερη από αυτές  είναι  η  Laser  μυριγγοτομή,  με  το  μειονέκτημα όμως  να 

μην  εξασφαλίζεται  επαρκής  χρόνος  αερισμού  του  μέσου  ωτός  στις  περισσότερες 

τουλάχιστον περιπτώσεις.  

Σε  πειραματόζωα  έχει  εφαρμοστεί  ο  συνδυασμός  Laser  μυριγγοτομής  και 

Μυτομυκίνης  (Mytomycin  C)  με  αρκετά  ενθαρρυντικά  αποτελέσματα.  Η 

Μυτομυκίνη αποτελεί ένα κυτταροστατικό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται στον 

άνθρωπο  συστηματικά  σε  αρκετά  χημειοθεραπευτικά  σχήματα,  τοπικά  ως 

αντιεπουλωτικός  παράγοντας  στη  χειρουργική  του  γλαυκώματος,  σε  επεμβάσεις 

αφαίρεσης θηλωμάτων των φωνητικών χορδών κα. 

Σύμφωνα  με  τα  διεθνή  βιβλιογραφικά  δεδομένα  η  χρήση  διαφόρων 

προτεινομένων ή  εφαρμοσμένων  τεχνικών δεν  κρίνεται  πάντα  ικανοποιητική,  είτε 

γιατί  εμφανίζονται  σημαντικές  επιπλοκές  είτε  γιατί  ο  χρόνος  επούλωσης 

(σύγκλεισης)  του  χειρουργικού  τραύματος  μυριγγοτομής  είναι  ανεπαρκής  για  τη 

θεραπεία της εκκριτικής ωτίτιδας.  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση 

της  επάρκειας  και  ασφάλειας  της  χρήσης  των  ραδιοσυχνοτήτων  και  του 

συνδυασμού  τους  με  την  Μυτομυκίνη  σαν  εναλλακτική  μέθοδος  μυριγγοτομής, 

καθώς και η σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους. 

Στο  γενικό  μέρος  επιχειρείται  μια  προσέγγιση  της  επιδημιολογίας,  της 

αιτιολογίας  και  της  παθοφυσιολογίας  της  μέση ωτίτιδα  με  υγρό.  Περιγράφεται  η 

συντηρητική  θεραπεία  αυτής  και  γίνεται  μια  ανασκόπηση  των  χειρουργικών 

μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπισή της. Επίσης περιγράφονται οι 

αρχές  λειτουργίας  των  Ραδιοσυχνοτήτων  καθώς  και  τα  χαρακτηριστικά  της 

Μυτομυκίνης και άλλων αντιεπουλωτικών παραγόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί 

για την παράταση του χρόνου σύγκλεισης της μυριγγοτομής. 
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Στο  ειδικό  μέρος  παρουσιάζονται  τα  πειράματα  που  πραγματοποιήθηκαν 

και  τα αποτελέσματα που προέκυψαν.  Συζητούνται  τα συμπεράσματα,  οι πιθανές 

εφαρμογές τους και οι κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΩΤΟΣ 

   

Το ους αποτελείται από τρία μέρη, το έξω, το μέσο και το έσω ους. Το έξω 

και το μέσο ους αποτελούν τη συσκευή για τη μεταβίβαση των ήχων στο έσω ους, 

όπου αρχίζει η κυρίως ακουστική λειτουργία. Το έσω ους εξυπηρετεί την ακοή και 

την ισορροπία του σώματος. 

 

1. Έξω ους 

Αποτελείται από  το πτερύγιο  και  τον έξω ακουστικό πόρο,  έχει δε προς  τα 

έσω ως όριο του τον τυμπανικό υμένα. 

Το  πτερύγιο  αποτελείται  από  ένα  σκελετό  από  ελαστικό  χόνδρο  που 

καλύπτεται  από  λεπτό  δέρμα.  Το  κάτω  άκρο  του  πτερυγίου  στερείται  χόνδρινου 

σκελετού  και  ονομάζεται  λοβίο.  Το  πτερύγιο  παίζει  βοηθητικό  ρόλο,  αφενός  μεν 

στην  περισυλλογή  των  ήχων  του  περιβάλλοντος  και  μεταφορά  τους  στον  έξω 

ακουστικό  πόρο,  αφετέρου  δε  στον  εντοπισμό  ηχητικής  πηγής  στο  χώρο.  Ο 

εντοπισμός της ηχητικής πηγής στο χώρο σχετίζεται κυρίως με τη διαφορά χρόνου 

με  την  οποία  προσπίπτει  το  εκπεμπόμενο  ηχητικό  κύμα  στις  δύο  τυμπανικές 

μεμβράνες. Σε έλλειψη του πτερυγίου μπορεί να σημειωθεί μείωση της έντασης του 

παραλαμβανόμενου ήχου μέχρι 5 db. 

Ο έξω ακουστικός πόρος  (ΕΑΠ) είναι σωλήνας εκτεινόμενος από την κόγχη 

του πτερυγίου μέχρι τον τυμπανικό υμένα, μήκους περίπου 2‐2.5 cm στον ενήλικα. 

Αποτελείται από δύο μοίρες,  την  χόνδρινη προς  τα  έξω  και  την οστέινη προς στα 

έσω.  Ο  ΕΑΠ  προστατεύει  την  τυμπανική  μεμβράνη,  ενώ  διατηρεί  σταθερή  τη 
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θερμοκρασία  και  υγρασία  μέσα  στον  πόρο.  Επίσης  εξαιτίας  των  τριχών  και  των 

κυψελιδοποιών αδένων, συγκρατούνται ξένα σώματα, ενώ παράλληλα υπάρχει και 

μηχανισμός αυτοκαθαρισμού του πόρου με μετανάστευση του επιθηλίου από τον 

τυμπανικό  υμένα  προς  την  έξοδο  του  ΕΑΠ.  Επιπλέον  ο  ΕΑΠ  δρώντας  σαν  ένα 

αντηχείο  επηρεάζει  σημαντικά  την  πίεση  του  ήχου  στο  επίπεδο  του  τυμπανικού 

υμένα αυξάνοντας την μέχρι και 20db στο πεδίο συχνοτήτων μεταξύ 3‐4 KHz. 

Ο τυμπανικός υμένας αποτελεί το όριο μεταξύ του έξω και του μέσου ωτός. 

Έχει πάχος 0.3mm και αποτελείται από τρία στρώματα: την επιδερμίδα προς τα έξω, 

την  ινώδη  στοιβάδα  στο  μέσον  και  το  βλεννογόνο  του  μέσου  ωτός  προς  τα  έσω 

(Σάββας 1961, Χελιδόνης 2002). 
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2. Μέσο ους 

Αποτελείται  από  το  κοίλο  του  τύμπανου,  το  μαστοειδές  άντρο  και  την 

ευσταχιανή σάλπιγγα. 

Το  κοίλο  του  τύμπανου  είναι  αεροφόρος  χώρος  μεταξύ  του  τυμπανικού 

υμένα  και  της  οστέινης  κάψας  του  έσω  ωτός.  Το  έσω  τοίχωμα  του  κοίλου  του 

τύμπανου αντιστοιχεί στο έξω τοίχωμα του οστέινου λαβυρίνθου, όπου υπάρχουν η 

ωοειδής η στρογγυλή θυρίδα και το ακρωτήριο. Το πρόσθιο τοίχωμα εμφανίζει προς 

τα άνω  το  τυμπανικό στόμιο  της  ευσταχιανής σάλπιγγας,  ενώ  το οπίσθιο  τοίχωμα 

αντιστοιχεί στην είσοδο του μαστοειδούς άντρου. Το κοίλο του τύμπανου περικλείει 

την αλυσίδα των ακουστικών οσταρίων, που είναι κατά σειρά από τα έξω προς τα 

μέσα η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας. Η σφύρα συνέχεται με τη λαβή της στον 

τυμπανικό υμένα, ενώ η βάση του αναβολέα αποφράσσει την ωοειδή θυρίδα. 
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Οι δονήσεις του τυμπανικού υμένα μεταφέρονται μέσω της οστικής αλυσίδας στην 

περίλεμφο του λαβυρίνθου. Η μεγαλύτερη επιφάνεια του τυμπανικού υμένα (κατά 

15  φορές  περίπου)  σε  σχέση  με  την  επιφάνεια  της  ωοειδούς  θυρίδας,  σε 

συνδυασμό  με  το  μηχανικό  αποτέλεσμα  της  δράσης  της  ακουστικής  αλυσίδας, 

ενισχύουν τον ήχο που φθάνει στην ωοειδή θυρίδα ενισχυμένος κατά 18 περίπου 

φορές. Οι μύες του κοίλου του τύμπανου είναι ο τείνων το τύμπανο μυς και ο μυς 

του  αναβολέα.  Η  λειτουργία  των  μυών  αυτών  είναι  κατά  κάποιο  τρόπο 

προστατευτική του ωτός. 

Το  μαστοειδές  άντρο  είναι  μία  μεγάλη  αεροφόρος  κοιλότητα  που 

επικοινωνεί με το κοίλο του τύμπανου. Περιβάλλεται από τις μαστοειδείς κυψέλες 

και  χρησιμεύει  σαν  ρεζερβουάρ  αέρα.  Ο  βλεννογόνος  του  είναι  ίδιος  με  το 

βλεννογόνο  του  μέσου  ωτός,  γι'  αυτό  εύκολα  μία  φλεγμονή  της  κοιλότητας  του 

μέσου ωτός μπορεί να μεταδοθεί στο άντρο. 
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Η  ευσταχιανή  ή  ακουστική  σάλπιγγα  είναι  οστεοχόνδρινος  σωλήνας  που 

φέρνει  σε  επικοινωνία  το  κοίλο  του  τύμπανου με  το  ρινοφάρυγγα  και  έχει  μήκος 

κατά μέσο  όρο 3.6cm  στους  ενήλικες.  Η  μορφολογία  της  ευσταχιανής  στα παιδιά 

είναι διαφορετική από ότι στους ενήλικες. Στα παιδιά η ευσταχιανή σάλπιγγα έχει 

μικρότερο  μήκος,  μικρότερη  διάμερτο  αυλού  και  η  πορεία  της  είναι  σχεδόν 

οριζόντια    (εικόνα 3). Έχει δύο μοίρες την οστέινη προς το κοίλο του τύμπανου με 

μήκος  1.2cm  και  την  χόνδρινη  προς  το  ρινοφάρυγγα  με  μήκος  2.4cm.  Η  περιοχή 

συνένωσης  των  δύο  μοιρών  ονομάζεται  ισθμός,  είναι  δε  το  στενότερο  τμήμα  της 

ευσταχιανής σάλπιγγας, με διάμετρο περίπου 2mm (εικόνα 4). Τα τοιχώματα του  
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αυλού  της  σάλπιγγας  συμπίπτουν  και  τον  κλείνουν,  απομακρύνονται  δε  και  τον 

ανοίγουν κατά την μάσηση την κατάποση ή τη δοκιμασία Valsalva (Σάββας 1961). 

Η  ευσταχιανή  σάλπιγγα  φυσιολογικά  εξυπηρετεί  τρεις  λειτουργίες:  (1)  τον 

αερισμό του μέσου ωτός και την εξισορρόπηση της πίεσης του μέσου ωτός με την 

ατμοσφαιρική πίεση,  (2)  την προστασία  του μέσου ωτός από ήχους και εκκρίσεις, 

και  (3)  την παροχέτευση  των  εκκρίσεων  του μέσου ωτός στο  ρινοφάρυγγα  (Healy 

2003). Όταν η  ευσταχιανή σάλπιγγα λειτουργεί φυσιολογικά οι διαφορές πιέσεων 

μεταξύ  του  μέσου  ωτός  και  του  ρινοφάρυγγα  εξισορροπούνται.  Η  διάνοιξη  της 

ευσταχιανής  σάλπιγγας  επιτυγχάνεται  με  τη  συμμετοχή  του  τείνοντα  την  υπερώα 

μυός.  Ο  χόνδρος  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  έχει  αγκιστροειδές  σχήμα, 

σχηματίζοντας  ένα  ατελή  δακτύλιο  προς  τα  άνω,  ενώ  μοίρα  του  τείνοντα  την 

υπερώα μυός προσφύεται στην χόνδρινη μοίρα της ευσταχιανής σάλπιγγας (εικόνα 

5).  Σε  φάση  ηρεμίας  (μη  συστολή  του  μυός)  η  τάση  του  χόνδρου  κρατά  την 

ευσταχιανή σάλπιγγα κλειστή (εικόνα 5Α). Με τη συστολή του τείνοντα την υπερώα 

μυός  κατά  τη  μάσηση  και  την  κατάποση,  έχουμε  διάνοιξη  του  αυλού  της 

ευσταχιανής  σάλπιγγας  (εικόνα  5Β)  και  επικοινωνία  του  μέσω  ωτός  με  το 

ρινοφάρυγγα, με αποτέλεσμα την εξισορρόπηση των πιέσεων του μέσου ωτός και 

του  ρινοφάρυγγα.  Με  τον  παραπάνω  μηχανισμό  κατά  την  λειτουργία  της 

ευσταχιανής σάλπιγγας  επιτυγχάνεται  μία διαλείπουσα διάνοιξη  του  στομίου  της, 

προκαλώντας  διακυμάνσεις  πίεσης  στο  μέσο  ους.  Το  μεσοδιάστημα  μεταξύ  των 

ανοιγμάτων  της  σάλπιγγας  εξαρτάται  από  τη  διαφορά  πιέσεων  μεταξύ  του 

ρινοφάρυγγα  και  της  κοιλότητας  του  μέσου  ωτός.  (Bluestone  1998,  Healy  2003, 

Alper 2004). 
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Η φυσιολογία της ευσταχιανής σάλπιγγας κατέχει σπουδαιότατη θέση στην 

παθοφυσιολογία  της  εκκριτικής ωτίτιδας,  καθώς η δυσλειτουργία  της αποτελεί  το 

σπουδαιότερο  ενδογενή  παράγοντα  για  την  παθολογία  του  μέσου  ωτός.  Σε 

δυσλειτουργία  ή  ανεπάρκεια  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  έχουμε  κακή 

εξισορρόπηση των πιέσεων στο μέσο ους. Αυτή η διαφορά πιέσεων δημιουργείται 

από την απορρόφηση του οξυγόνου του μέσου ωτός και καταλήγει στην ανάπτυξη 

στο  μέσο  ους  αρνητικής  πίεσης  (σε  σχέση  με  την  ατμοσφαιρική  πίεση).  Οίδημα 

ή/και  βλέννες,  είτε  φλεγμονώδους  είτε  αλλεργικής  αιτιολογίας,  μάζες  του 

ρινοφάρυγγα που προκαλούν απόφραξη του φαρυγγικού στομίου της ευσταχιανής, 

είναι  μερικές  από  τις  αιτίες  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  δυσλειτουργία  της 

ευσταχιανής  σάλπιγγας  και  κατ'  επέκταση  παθολογία  στο  μέσο  ους.  Στα  παιδιά 

εκτός από τη διαφορετική μορφολογία της ευσταχιανής, η λειτουργία της δεν είναι 

τόσο  επαρκής  όσο  στους  ενήλικες  γεγονός  που  συμβάλλει  στη  μεγαλύτερη 
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νοσηρότητα του μέσου ωτός στα παιδιά.  Επιπλέον η υπερτροφία των αδενοειδών 

εκβλαστήσεων  μπορεί  να  προκαλεί  απόφραξη  του  φαρυγγικού  στομίου  της 

ευσταχιανής,  αποτελώντας  ακόμη  ένα  παράγοντα  για  την  ύπαρξη  μεγαλύτερης 

νοσηρότητας στο μέσο ους στα παιδιά (Bluestone 1998, Buchman 2003, Alper 2004). 

 

3. Έσω ους 

Το  έσω  ους  βρίσκεται  μέσα  στη  λιθοειδή  μοίρα  του  κροταφικού  οστού. 

Αποτελείται  από  μία  οστέινη  κάψα,  τον  οστέινο  λαβύρινθο,  μέσα  στον  οποίο 

περικλείεται  ο  υμενώδης  λαβύρινθος.  Μεταξύ  του  οστέινου  και  του  υμενώδους 

λαβυρίνθου υπάρχει η έξω λέμφος, ενώ μέσα στον υμενώδη λαβύρινθο υπάρχει η 

έσω λέμφος. Ο λαβύρινθος χωρίζεται σε τρία μέρη: τον κοχλία προς τα εμπρός, που 

είναι το όργανο της ακοής, την αίθουσα με το σφαιρικό και το ελλειπτικό κυστίδιο 

στο  μέσο  και  τους  τρεις  ημικύκλιους  σωλήνες  προς  τα  πίσω,  που  συνολικά 

αποτελούν το όργανο της ισορροπίας (Σάββας 1961, Χελιδόνης 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ 

 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως  εκκριτική  ωτίτιδα  ή  μέση  ωτίτιδα  με  υγρό  ορίζεται  η  παθολογική 

κατάσταση  όπου  έχουμε  συλλογή  υγρού  στο  μέσο  ους  χωρίς  να  έχουμε 

συμπτώματα και σημεία οξείας φλεγμονής. Το υγρό αυτό μπορεί να είναι ορώδες, 

βλεννώδες, βλεννοπυώδες ή ακόμη και αιμορραγικό (Bluestone 1998, Alper 2004). 

Για  την  κατάσταση  αυτή  έχουν  χρησιμοποιηθεί  διάφοροι  συνώνυμοι  όροι 

όπως:  βλεννώδης  μέση  ωτίτιδα,  ορώδης  μέση  ωτίτιδα,  καταρροϊκή  μέση  ωτίτιδα, 

τυμπανοσαλπιγγικός  κατάρρους,  κολλώδης  μέση  ωτίτιδα  (glue  ear),  μη‐πυώδης 

μέση ωτίτιδα.  Από  όλους  αυτούς  τους  όρους,  φαίνεται  ότι  όρος μέση ωτίτιδα  με 

υγρό  ότι  ο  σωστότερος,  καθώς  το  υγρό  μπορεί  να  είναι  διίδρωμα  οπότε  ο  όρος 

εκκριτική  ωτίτιδα  είναι  λανθασμένος,  ορώδες  ή  βλεννώδες,  οπότε  και  οι  όροι 

βλεννώδης ωτίτιδα ή ορώδης ωτίτιδα αντίστοιχα δεν είναι απόλυτα σωστοί. Επίσης 

και  ο  όρος  μη‐πυώδης  μέση  ωτίτιδα  δεν  είναι  απόλυτα  σωστός  καθώς,  ενώ 

παλαιότερα  πιστευόταν  ότι  το  υγρό  στην  εκκριτική  ωτίτιδα  ήταν  άσηπτο,  έχει 

αποδειχτεί  ότι  μπορεί  να  περιέχει  βακτήρια  ή  ακόμη  να  είναι  και  πυώδες  (Alper 

2004, Healy 2003, Bluestone 2002, Rayner 1998, Post 1995, Riding 1978).  

Η μέση ωτίτιδα με υγρό διακρίνεται σε (Alper 2004, Healy 2003): 

Οξεία η οποία διαρκεί μέχρι 3 εβδομάδες. 

Υποξεία η οποία διαρκεί από 3 έως 12 εβδομάδες. 

Χρόνια η οποία διαρκεί πάνω από 12 εβδομάδες.  
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2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η  εκκριτική ωτίτιδα αποτελεί  μια  από  τις  συχνότερες  νόσους  της  παιδικής 

ηλικίας.  Προσβάλει  τα  παιδιά  σε  ποσοστό  που  σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία 

κυμαίνεται  από  53  ως  61%  (Ragab,  2005),  ενώ  η  μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση 

σωληνίσκων  αερισμού  αποτελεί  τη  συχνότερη  χειρουργική  επέμβαση  στα  παιδιά 

κάτω των 15 ετών με συχνότητα 96.9 επεμβάσεις/10.000 παιδιά (Kozak et al, 1997). 

Υπολογίζεται  ότι  περίπου  550.000  παιδιά  ηλικίας  μικρότερης  των  15  ετών  και 

περίπου  14.000  ασθενείς  ηλικίας  15‐44  ετών  υποβάλλονται  σε  τοποθέτηση 

σωληνίσκων αερισμού κάθε χρόνο (Bluestone 2004). 

Η  επίπτωση  της  νόσου  ελαττώνεται  με  την  ηλικία  (πίνακας 1).  Οι  Lous  και 

συνεργάτες παρακολούθησαν προοπτικά 387 παιδιά ηλικίας 7‐8 ετών, εξετάζοντας 

τα με  τη χρήση τυμπανομετρίας μία φορά το μήνα για ένα έτος,  και διαπίστωσαν 

ότι η επίπτωση της εκκριτικής ωτίτιδας ήταν 25% (Lous 1981). Οι Birch και Elbrønd 

πραγματοποιώντας τυμπανογράμματα σε 210 παιδιά ηλικίας 1‐8 ετών 2φορές την 

εβδομάδα  για  ένα  έτος  βρήκαν  ότι  η  επίπτωση  της  εκκριτικής ωτίτιδας  ήταν 74% 

(Birch  1986).  Οι  Owen  και  συνεργάτες  παρακολούθησαν  435  παιδιά 

πραγματοποιώντας τυμπανογράμματα ανά δυο μήνες για διάστημα ενός έτους. Στις 

ηλικιακές ομάδες 0‐0.5 έτη, 0‐1 έτη και 0‐2 έτη διαπιστώθηκε επίπτωση 85%, 97% 

και 99%  αντίστοιχα  (Owen 1993). Οι Zielhuis  και συνεργάτες παρακολούθησαν με 

τυμπανομετρία  προοπτικά  1.115  παιδιά.  Πραγματοποιώντας  τυμπανογράμματα 

ανά  τετράμηνο  για  2  χρόνια  διαπίστωσαν  επίπτωση  70%  στα  παιδιά  ηλικίας  2‐3 

ετών και 80% στα παιδιά ηλικίας 2‐4 ετών (Zielhuis 1990). Φαίνεται από προοπτικές 

κλινικές μελέτες ότι στα μισά περίπου παιδιά το πρώτο επεισόδιο θα συμβεί μέσα 
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στους πρώτους 6  μήνες  της  ζωής  τους,  με μέγιστη  επίπτωση στο πρώτο 1.5χρόνο 

(Daly 2004). 

 

 

 

Η συχνότητα  της  νόσου επίσης  ελαττώνεται με  την ηλικία.  Από μελέτες σε 

παιδιά φαίνεται ότι η πιθανότητα να εμφανιστεί ΕΩ σε παιδιά ηλικίας 10‐11 ετών 

μειώνεται στο 3% με 4% (Daly 1997). Οι Midgley και συνεργάτες παρακολουθώντας 

τα ίδια παιδιά από την ηλικία των 8 μηνών έως την ηλικία των 5 ετών διαπίστωσαν 

ότι η συχνότητα της ΕΩ κατά τους χειμερινούς μήνες μειώθηκε στα παιδιά αυτά από 

34%  στην  ηλικία  των  8  μηνών  σε  10%  στην  ηλικία  των  5  ετών  (Midgley  2000).  Η 

συχνότητα παραμονής του υγρού στο μέσο ους για διάστημα 2‐3 μηνών, κυμαίνεται 
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από 4‐27%, και είναι και αυτή αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας. Έχει υπολογιστεί 

ότι αθροιστικά κατά τον πρώτο χρόνο της  ζωής το 33%  των παιδιών εμφανίζει ΕΩ 

από 1‐60 ημέρες (όχι αναγκαστικά συνεχόμενα), ενώ στο 25% των παιδιών το υγρό 

παραμένει για διάστημα (όχι αναγκαστικά συνεχόμενο) μεγαλύτερο των 90 ημερών 

(Roland 1989). 

Η  μετα‐ανάλυση  μελετών  σχετικά  με  τη  θεραπεία  της  μέσης ωτίτιδας  έχει 

δείξει  ότι  ενώ  τα  συμπτώματα  της  οξείας  μέσης  ωτίτιδας  (πόνος‐πυρετός) 

υποχωρούν μέσα σε 7‐14 ημέρες στο 81% των παιδιών χωρίς θεραπεία και στο 92% 

των παιδιών που  λαμβάνουν θεραπεία,  μόνο στο 60  με 70%  των παιδιών  έχουμε 

υποχώρηση  του υγρού  μέσα σε 4  εβδομάδες,  ενώ στο  υπόλοιπο 30‐40%  το  υγρό 

παραμένει (Rosenfeld 1994). Στο 15‐25% των παιδιών το υγρό παραμένει στο μέσο 

ους για 8 εβδομάδες, ενώ στο 8‐15% για 12 εβδομάδες (Daly 1999). Παρόλο που η 

πιθανότητα  αυτόματης  λύση  της  ΕΩ  είναι  μεγάλη  όταν  το  υγρό  παραμένει  για 

διάστημα  μεγαλύτερο  των  3  μηνών  η  πιθανότητα  αυτόματης  λύσης  είναι  πολύ 

μικρή.  Στους  6  μήνες  έχουμε  αυτόματη  ίαση  της  ΕΩ  μόνο  στο  27%  των 

περιπτώσεων, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 32%, 49% και 59% στα 1, 3 και 5 

έτη αντίστοιχα (Daly 2004). 

Η ηλικία του πρώτου επεισοδίου οξείας μέσης ωτίτιδας φαίνεται στατιστικά 

ότι  παίζει  ρόλο  στην  εμφάνιση  της  εκκριτικής  ωτίτιδας.  Έχει  διαπιστωθεί  ότι  τα 

παιδιά που  είχαν  το  πρώτο  επεισόδιο ΟΜΩ στους πρώτους μήνες  της  ζωής  τους, 

εμφανίζουν 2 με 8 φορές υψηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν υποτροπιάζουσες 

ΟΜΩ και επίμονη εκκριτική ωτίτιδα  (Daly 1997). Επιπλέον όσο μικρότερη η ηλικία 

του  παιδιού  τόσο  υψηλότερη  είναι  και  η  πιθανότητα  παραμονής  του  υγρού  για 

διάστημα μεγαλύτερο των 12 εβδομάδων (Midgley 2000). 
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Στους ενήλικες η εκκριτική ωτίτιδα δεν είναι συχνή και η επιδημιολογία της 

δεν έχει μελετηθεί επαρκώς όπως στα παιδιά. Συνήθως εμφανίζεται μετά από οξεία 

μέση ωτίτιδα. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για την σχέση εκκριτικής ωτίτιδας 

και  καρκίνου  του  ρινοφάρυγγα.  Η  βαρηκοΐα,  (συνήθως  μονόπλευρη)  λόγω 

εκκριτικής  ωτίτιδας,  αποτελεί  το  πρώτο  σύμπτωμα  στο  1/3  των  ασθενών  με 

καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα.  Για αυτό το λόγο σε όλους τους ενήλικους ασθενείς 

με  εκκριτική  ωτίτιδα  θα  πρέπει  πάντα  να  τίθεται  η  υποψία  καρκινώματος  του 

ρινοφάρυγγα  και  να  πραγματοποιείται  έλεγχος  του  ρινοφάρυγγα  (White  2001, 

Bluestone 2004). 

 

 

3. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ 

Παλαιότερα πιστευόταν ότι στην εκκριτική ωτίτιδα το υγρό του μέσου ωτός 

είναι στείρο. Το 1958 όμως, ο Senturia σε καλλιέργειες 130 δειγμάτων υγρού από 

ασθενείς με «ορώδη μέση ωτίτιδα» διαπίστωσε την παρουσία βακτηρίων στο 41% 

των δειγμάτων. Τα ευρήματα αυτά έκτοτε επιβεβαιώθηκαν από πολλούς ερευνητές 

Healy 2003).  Έχει  υπολογιστεί  ότι  σε  εκκριτική ωτίτιδα  στο  υγρό  του  μέσου ωτός 

ανευρίσκονται  βακτήρια  σε  ποσοστό  περίπου  30%,  ενώ  με  PCR  έχει  ανιχνευτεί 

γονιδίωμα βακτηρίων στο υγρό  του μέσου ωτός σε ποσοστό 80%  (Hendolin 1997; 

Post 1995). 

Το  φάσμα  των  μικροβίων  που  συναντούμε  στην  εκκριτική  ωτίτιδα  είναι 

ανάλογο  με  αυτό  της  οξείας  μέσης  ωτίτιδας.  Τα  συχνότερα  μικρόβια  είναι  

αιμόφιλος  της  ινφλουέντσας  (15%),  η  Brachamela  Catarrhalis  (8%),  ο 

πνευμονιόκοκκος  (7%),  ο  χρυσίζων σταφυλόκοκκος  (3%)  και η ψευδομονάδα  (2%) 
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(εικόνα  6).  Η  γνώση  της  μικροβιολογίας  της  εκκριτικής  ωτίτιδας  είναι  σημαντική 

καθώς  βοηθά  ιδιαίτερα  στο  να  μας  κατευθύνει  στην  σωστή  επιλογή αντιβιοτικών 

κατά την συντηρητική αντιμετώπιση της ΕΩ (Healy 2003). 

   

 

   

   

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ‐ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η  αιτιολογία  της  Μέσης  Ωτίτιδας  με  Υγρό  (ΜΩΥ)  δεν  έχει  απόλυτα 

διευκρινιστεί.  Κυριότερος  αιτιολογικός  παράγοντας  φαίνεται  ότι  είναι  η  κακή 

λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η 

ευσταχιανή  σάλπιγγα  φυσιολογικά  εξυπηρετεί  τρεις  λειτουργίες:  (1)  τον  αερισμό 

του  μέσου  ωτός  και  την  εξισορρόπησης  της  πίεσης  του  μέσου  ωτός  με  την 

ατμοσφαιρική πίεση,  (2)  την προστασία  του μέσου ωτός από ήχους και εκκρίσεις, 

και  (3)  την παροχέτευση  των  εκκρίσεων  του μέσου ωτός στο  ρινοφάρυγγα  (Healy 
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2003).  Φαίνεται  ότι  προϋπόθεση  για  την  εμφάνισή  της  ΜΩΥ  αποτελεί  ο  κακός 

αερισμός  του  μέσου  ωτός  μέσω  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  (Bluestone  1998, 

Buchman 2003, Alper 2004). Όταν η ευσταχιανή σάλπιγγα λειτουργεί φυσιολογικά 

οι διαφορές πιέσεων μεταξύ του μέσου ωτός και του ρινοφάρυγγα εξισορροπούνται 

κατά  τη  διάνοιξη  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας.  Η  διάνοιξη  του  αυλού  της 

ευσταχιανής σάλπιγγας επιτυγχάνεται με τη συστολή του τείνοντα την υπερώα μυός 

κατά τη μάσηση και την κατάποση, με αποτέλεσμα την εξισορρόπηση των πιέσεων 

του  μέσου  ωτός  και  του  ρινοφάρυγγα.  Με  τον  παραπάνω  μηχανισμό  κατά  την 

λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας επιτυγχάνεται μία διαλείπουσα διάνοιξη του 

στομίου  της,  προκαλώντας  διακυμάνσεις  πίεσης  στο  μέσο  ους.  Το  μεσοδιάστημα 

μεταξύ των ανοιγμάτων της σάλπιγγας εξαρτάται από τη διαφορά πιέσεων μεταξύ 

του ρινοφάρυγγα και της κοιλότητας του μέσου ωτός. (Bluestone 1998, Healy 2003, 

Alper 2004). Η λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας κατέχει σπουδαιότατη θέση 

στην  αιτιοπαθοφυσιολογία  της  εκκριτικής  ωτίτιδας,  καθώς  η  δυσλειτουργία  της 

αποτελεί  το  σπουδαιότερο  ενδογενή  παράγοντα  για  την  παθολογία  του  μέσου 

ωτός.  Σε  δυσλειτουργία  ή  ανεπάρκεια  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  έχουμε  κακή 

εξισορρόπηση των πιέσεων στο μέσο ους. Αυτή η διαφορά πιέσεων δημιουργείται 

από την απορρόφηση του αέρα του μέσου ωτός και καταλήγει στην ανάπτυξη στο 

μέσο ους αρνητικής  πίεσης  (σε  σχέση με  την  ατμοσφαιρική πίεση).  Οίδημα ή/και 

βλέννες  είτε  φλεγμονώδους  είτε  αλλεργικής  αιτιολογίας,  μάζες  του  ρινοφάρυγγα 

που προκαλούν απόφραξη του φαρυγγικού στομίου της ευσταχιανής είναι μερικές 

από  τις  αιτίες  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  δυσλειτουργία  της  ευσταχιανής 

σάλπιγγας  και  κατ'  επέκταση παθολογία  στο μέσο ους  (Bluestone 1998, Buchman 

2003, Alper 2004). 
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Ο  Politzer  το  1867  πρότεινε  την  πρώτη  θεωρία  για  τη  δημιουργία  της 

εκκριτικής ωτίτιδας. Σύμφωνα με αυτή λόγω απόφραξης της ευσταχιανής σάλπιγγας 

έχουμε  κακό  αερισμό  του  μέσου  ωτός,  με  αποτέλεσμα  την  δημιουργία  χρόνιας 

αρνητικής πίεσης, η οποία προκαλεί  το σχηματισμό διιδρώματος στο μέσο ους  το 

οποίο  είναι  άσηπτο.  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  αυτή  υπάρχουν  δυο  βασικοί  τύποι 

απόφραξης  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  που  οδηγούν  στη  δημιουργία  υγρού  στο 

μέσο  ους:  η  μηχανική  και  η  λειτουργική.  Η  μηχανική  απόφραξη  της  ευσταχιανής 

μπορεί να είναι ενδογενής ή εξωγενής. Η ενδογενής μηχανική απόφραξη οφείλεται 

σε φλεγμονώδη  ή  αλλεργικά  αίτια  τα  οποία  προκαλούν  οίδημα  του  βλεννογόνου 

της  ευσταχιανής.  Η  εξωγενής  μηχανική  απόφραξη  οφείλεται  σε  μάζες  που 

αποφράσουν το έσω στόμιο της ευσταχιανής όπως οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις στα 

παιδιά ή τα νεοπλάσματα του ρινοφάρυγγα συνήθως στους ενήλικες. Επιπλέον στα 

βρέφη  και  στα  παιδιά  η  αυξημένη  ελαστικότητα,  το  διαφορετικό  σχήμα  και  η 

«ανωριμότητα»  του  μηχανισμού  διάνοιξης  μπορεί  να  προκαλούν  λειτουργική 

απόφραξη της ευσταχιανής (Healy 2003). 

Το  1914  ο  Brieger  πρότεινε  μία  δεύτερη  θεωρία  για  την  αιτιολογία  της 

Εκκριτικής Ωτίτιδας  (ΕΩ).  Σύμφωνα με αυτή  τη θεωρία, η ΕΩ είναι φλεγμονώδους 

αιτιολογίας. Από  τότε πάρα πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει  τη θεωρία αυτή. 

Το 1958, ο Senturia σε καλλιέργειες 130 δειγμάτων υγρού από ασθενείς με «ορώδη 

μέση ωτίτιδα» διαπίστωσε την παρουσία βακτηρίων στο 41%  των δειγμάτων,  ενώ 

τα αποτελέσματά του επιβεβαιώθηκαν και από άλλους ερευνητές  (Healy 2003). Ο 

Sade  το  1970  διαπίστωσε  ότι  στη  ΜΩΥ  έχουμε  φλεγμονώδη  υπερτροφία  του 

βλεννογόνου  και  υπερπλασία  των  βλεννωδών  αδένων  του  μέσου  ωτός  (Sade  J 

1970).  Πρωτεϊνική  ανάλυση  υγρού  από  το  μέσω  ους  ασθενών  με  ΕΩ  ανέδειξε 
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υψηλότερη συγκέντρωση ολικού λευκώματος, γαλακτικής δεϋδρογενάσης, μηλικής 

δεϋδρογενάσης και φωσφορικών αλάτων από τον ορό, αναδεικνύοντας ότι το υγρό 

στο  μέσο  ους  αποτελεί  περισσότερο  εξίδρωμα  παρά  διίδρωμα,  το  οποίο  είναι 

επίσης  ένδειξη  φλεγμονώδους  διαδικασίας.  Θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  αρκετοί 

υποστηρικτές  της «φλεγμονώδους  θεωρίας»,  πιστεύουν  ότι  η  φλεγμονή  αποτελεί 

δευτερογενές  αποτέλεσμα  της  δυσλειτουργίας  της  ευσταχιανής  και  δεν  αποτελεί 

τον πρωταρχικό αιτιολογικό παράγοντα (Healy 2003). 

Αν  και  η  εκκριτική  ωτίτιδα  στους  ενήλικες  δεν  είναι  συχνή,  ιδιαίτερη 

αναφορά  πρέπει  να  γίνει  για  την  σχέση  εκκριτικής  ωτίτιδας  και  καρκίνου  του 

ρινοφάρυγγα.  Η  βαρηκοΐα,  (συνήθως  μονόπλευρη)  λόγω  εκκριτικής  ωτίτιδας, 

αποτελεί  το  πρώτο  σύμπτωμα  στο  1/3  των  ασθενών  με  καρκίνωμα  του 

ρινοφάρυγγα.  Ένας  όγκος  στον  βόθρο  του  Rosenmuller  μπορεί  να  προκαλέσει 

εξωγενή μηχανική απόφραξη της ευσταχιανής και να προκαλέσει εκκριτική ωτίτιδα. 

Για αυτό το λόγο σε όλους τους ενήλικους ασθενείς με εκκριτική ωτίτιδα θα πρέπει 

πάντα  να  τίθεται  η  υποψία  καρκινώματος  του  ρινοφάρυγγα  και  να 

πραγματοποιείται έλεγχος του ρινοφάρυγγα (White 2001). 

Πολλοί άλλοι παράγοντες κινδύνου έχουν συσχετιστεί με την αιτιολογία και 

την εμφάνιση της μέσης ωτίτιδας με υγρό. Αυτοί μπορούν να διαχωριστούν σε (1) 

μη περιβαλλοντικούς και (2) περιβαλλοντικούς (Casselbrant 2004).  

Μη Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Ηλικία:  Έχει  βρεθεί  ότι  ο  κίνδυνος  ΕΩ  μετά  από  οξεία  μέση  ωτίτιδα  είναι 

αντιστρόφως  ανάλογος  της  ηλικίας  (Teele  1989, Marchisio  1988).  Οι  Shurin  και 

συνεργάτες  βρήκαν  ότι  ο  κίνδυνος  ΕΩ  μετά  από  ΟΜΩ  είναι  τετραπλάσιος  στα 

παιδιά  κάτω  από  2  ετών  σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  παιδιά  (Shurin  1979).  Πολλοί 
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παράγοντες  πιστεύεται  ότι  συμβάλλουν  σε  αυτό:  οι  ανατομικές  διαφορές  που 

παρουσιάζει η ευσταχιανή σάλπιγγα στα παιδιά  (στα παιδιά είναι  ευρύτερη και η 

πορεία είναι οριζόντια) που επιτρέπουν την ευκολότερη είσοδο παθογόνων από το 

ρινοφάρυγγα στο μέσο ους, η μη επαρκής λειτουργία του μηχανισμού διάνοιξης της 

ευσταχιανής  στα  παιδιά,  η  ανωριμότητα  του  ανοσοποιητικού  συστήματος  των 

παιδιών (Healy 2003). 

Προωρότητα: Σε ορισμένες μελέτες έχει διαπιστωθεί αυξημένη επίπτωση της ΕΩ σε 

πρόωρα  βρέφη.  Πιστεύεται  ότι  η  χρήση  ρινοτραχειακών,  ρινοφαρυγγικών  και 

ρινογαστρικών  σωλήνων  καθώς  και  η  ανάπτυξη  του  κρανίου  στα  βρέφη  αυτά 

ευνοούν την εμφάνιση ΕΩ (Engel 1999, Engel 2001, Casselbrant 2004).  

Φύλο: Στις περισσότερες μελέτες δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα 

δυο  φύλα  (Paradise  1997),  αν  και  σε  ορισμένες  μελέτες  φαίνεται  να  υπάρχει 

υπεροχή των αγοριών στην εμφάνιση μέσης ωτίτιδας με υγρό (Birch 1987). 

Φυλή: Οι Εσκιμώοι, οι Ινδιάνοι της Αμερικής και τα παιδιά των Ισπανών εμφανίζουν 

σε μεγαλύτερη συχνότητα μέση ωτίτιδα από τους λευκούς της Αμερικής. Επίσης τα 

άτομα  της  μαύρης  φυλής  έχουν  χαμηλότερη  συχνότητα  εμφάνισης  από  τους 

λευκούς.  Αυτές οι  διαφοροποιήσεις μπορούν  να  εξηγηθούν από  τις  διαφορές στο 

μήκος,  το  εύρος  και  τη  γωνία  της  οστέινης  μοίρας  της  ευσταχιανής  μεταξύ  των 

διαφόρων φυλών (Healy 2003). 

Αλλεργία:  Τα  τελευταία  χρόνια  ο  ρόλος  της  αλλεργίας  στην  παθογένεια  της 

εκκριτικής  ωτίτιδας  έχει  μελετηθεί  εκτενώς.  Στα  παιδιά  φαίνεται  ότι  η  αλλεργία 

συσχετίζεται με την εμφάνιση της ΕΩ σε ποσοστό που κυμαίνεται από 5 έως 80%, 

ενώ τα εισπνεόμενα αλλεργιογόνα φαίνεται να παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα 

τροφικά  αλλεργιογόνα.  Στις  περισσότερες  μελέτες  όμως  δεν  φάνηκε  θετική 
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συσχέτιση  μεταξύ  της  εμφάνισης  ΕΩ  και  αυξημένων  επιπέδων  IgE  στον  ορό 

(Bernstein 1991, 1993, 1994, 1996) . Διάφοροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί έχουν 

προταθεί για τη σχέση της αλλεργίας στην ΕΩ όπως, η φλεγμονώδης διόγκωση του 

βλεννογόνου  της  ευσταχιανής  λόγω  αλλεργίας,  η  αντίδραση  του  μέσου  ωτός  ως 

«οργάνου  στόχου»  της  αλλεργίας,  ή  η  αλλεργικής  αιτιολογίας  υπερπλασία  του 

ρινικού  βλεννογόνου  η  οποία  δευτερογενώς  προκαλεί  δυσλειτουργία  της 

ευσταχιανής (Bluestone, 1983). Από άλλους ερευνητές έχει προταθεί ότι στα παιδιά 

με  συχνά  επεισόδια  ΕΩ,  πιθανώς  οι  ανοσολογικές  απαντήσεις  να  είναι  πολλές 

φορές  ανεπαρκείς  ή  ανώριμες  με  αποτέλεσμα  την  ευκολότερη  εμφάνιση  ΕΩ 

(Rynnel‐Dagoo 1987). 

Υπερωιοσχιστία,  Κρανιοπροσωπικές  ανωμαλίες,  Σύνδρομο  Down:  Τα  παιδιά  με 

σχιστίες  εμφανίζουν  πολύ  συχνότερα  ΕΩ,  ενώ  υπάρχει  σημαντική  βελτίωση 

μετεγχειρητικά μετά από επεμβάσεις αποκατάστασης,  προφανώς λόγω βελτίωσης 

της  λειτουργίας  της  ευσταχιανής  (Frable  1985, Doyle  1986).  Η  ΜΩΥ  είναι  επίσης 

πολύ συχνή στα παιδιά με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και σύνδρομο Down λόγω 

λειτουργικής ανεπάρκειας διάνοιξης της ευσταχιανής, ενώ επιπλέον στα παιδιά με 

σύνδρομο Down  υπάρχει  και  αυξημένη  ελαστικότητα  της  ευσταχιανής.  Αυτό  έχει 

σαν αποτέλεσμα την εύκολη είσοδο εκκρίσεων από το ρινοφάρυγγα στο μέσο ους 

(Balkany 1978, White 1984). 

Γενετική  προδιάθεση:  Σε  πολλές  ανατομικές,  φυσιολογικές  και  επιδημιολογικές 

μελέτες  έχει  διαπιστωθεί  σημαντική  γενετική  προδιάθεση  στην  εμφάνιση  χρόνιας 

ΜΩΥ. Έχει διαπιστωθεί ότι ο βαθμός πνευμάτωσης της μαστοειδούς συσχετίζεται με 

την  εμφάνιση  και  της  ΟΜΩ  και  της  ΕΩ  (Dahlberg  1945),  ενώ  έχουν  αναφερθεί 

ανατομικές  και  λειτουργικές  διαφορές  της  ευσταχιανής  μεταξύ  διαφόρων  φυλών 
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(Healy  2003).  Επίσης  έχει  βρεθεί  ότι  η  συχνότητα  του  HLA‐A2  είναι  σημαντικά 

χαμηλότερη στα παιδιά με ΕΩ από ότι στα παιδιά με υποτροπιάζουσες ΟΜΩ (Kalm 

1994). 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Εποχιακοί παράγοντες: Έχει διαπιστωθεί και από επιδημιολογικές και από κλινικές 

μελέτες ότι η ΕΩ είναι συχνότερη το φθινόπωρο και το χειμώνα, ενώ η διακύμανση 

της  συχνότητας  της  είναι  παράλληλη  με  αυτήν  των  λοιμώξεων  του  ανώτερου 

αναπνευστικού.  Αντιθέτως  το  καλοκαίρι  η  συχνότητά  της  μειώνεται.  Αυτά  είναι 

υποστηρικτικά  της  υπόθεσης  ότι  οι  λοιμώξεις  του  ανώτερου  αναπνευστικού 

παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην  παθογένεια  της  ΕΩ  και  της  δυσλειτουργίας  της 

ευσταχιανής (Castagno 2002, Healy 2003). 

Κάπνισμα: Από πολλούς ερευνητές έχει αναφερθεί θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

εμφάνιση ΕΩ στα παιδιά και το παθητικό κάπνισμα ή το κάπνισμα κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης (Etzel 1992, Maw 1992, Healy 2003). 

Θηλασμός:  Οι  περισσότερες  μελέτες  συμφωνούν  ότι  ο  θηλασμός  δρα 

προστατευτικά  στην  εμφάνιση  της  ΕΩ,  αν  και  υπάρχει  διχογνωμία  σχετικά  με  το 

χρονικό  διάστημα  του  θηλασμού.  Ο  μηχανισμός  της  προστατευτικής  δράσης  του 

μητρικού  γάλακτος  δεν  είναι  γνωστός  αν  και  διάφορες  υποθέσεις  έχουν 

διατυπωθεί. Φαίνεται ότι οι ειδικές ανοσοσφαιρίνες που περιέχει, ιδίως η εκκριτική 

ανοσοσφαιρίνη  IgA,  έχουν  δράση  απέναντι  στους  ιούς  και  τα  βακτήρια  του 

αναπνευστικού συστήματος (Andersson 1986, Healy 2003). 

Κοινωνικοοικονομικοί  Παράγοντες:  Η  επίπτωση  της  ΜΩΥ  επηρεάζεται  από 

κοινωνικοοικονομικούς  παράγοντες  και  από  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  σε 

υπηρεσίες υγείας. Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι η μέση ωτίτιδα με υγρό όπως και 
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η οξεία και η χρόνια μέση ωτίτιδα είναι συχνότερες σε ανθρώπους των κατώτερων 

κοινωνικοοικονομικών  στρωμάτων,  λόγω  των  χειρότερων  συνθηκών  υγιεινής  στις 

οποίες οι άνθρωποι αυτοί ζουν αλλά λόγω και της χειρότερης ιατροφαρμακευτικής 

φροντίδας των ανθρώπων αυτών (Paradise 1997, Castagno 2002, Healy 2003). 

 

 

5. ΔΙΑΓΝΩΣΗ  

5.1. Ιστορικό 

Στα παιδιά η  εκκριτική ωτίτιδα συχνά  γίνεται αντιληπτή από  τους  γονείς ή 

τους  δασκάλους  ως  μία  περιοδική  βαρηκοΐα  που  συνήθως  χειροτερεύει  με  ένα 

κρυολόγημα. Μπορεί  όμως  η  όλη  κατάσταση  να  είναι  αρκετά  απατηλή  και  χωρίς 

ιδιαίτερα  συμπτώματα  (Bluestone  1990,  Alper  2004).  Συνήθως  τα  παιδιά 

οδηγούνται στο γιατρό για τα καταρροϊκά συμπτώματα από το ρινοφάρυγγα και η 

διάγνωση της ΕΩ τίθεται μετά από προσεκτική κλινική εξέταση.  Τα  ίδια τα παιδιά 

συνήθως δεν παραπονούνται για βαρηκοΐα. Αυτή μπορεί να ανευρεθεί σε τυχαίους 

ακοολογικούς  ελέγχους  ή  σε  ελέγχους  ρουτίνας  σχολικών  πληθυσμών.  Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται σε παιδιά με υπερωιοσχιστία, με οικογενειακό ιστορικό 

αλλεργίας,  με  υπερτροφία  αδενοειδών  εκβλαστήσεων  ή  με  καθυστέρηση  στην 

ανάπτυξη της ομιλίας τους. 

Οι  ενήλικες  την  περιγράφουν  ως  αίσθημα  πληρότητας  των  ώτων, 

συνοδευόμενο από μείωση της ακουστικής οξύτητας. Συχνά συσχετίζουν την έναρξη 

της  πάθησης  με  μία  λοίμωξη  του  ανώτερου  αναπνευστικού.  Μπορεί  επίσης  να 

παρουσιάζουν αυτοφωνία. Η εμφάνιση υγρού συχνά συνοδεύεται από εμβοές, ενώ 

ο  ίλιγγος είναι σπάνιο συνοδό σύμπτωμα.  Στους ενήλικες,  ιδιαίτερα σε αυτούς με 
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μονόπλευρη  εκκριτική  ωτίτιδα,  πρέπει  να  ελέγχεται  η  πιθανότητα  νεοπλάσματος 

του ρινοφάρυγγα . Το συχνότερο σύμπτωμα με το οποίο εμφανίζονται οι όγκοι του 

ρινοφάρυγγος  είναι  μονόπλευρη  εκκριτική  ωτίτιδα  και  σε  αυτούς  τους  ασθενείς 

πρέπει  να πραγματοποιείται  οπίσθια  ρινοσκόπηση,  ενδοσκόπηση  και  έλεγχος  του 

τραχήλου.  Επιπλέον,  πάντοτε  πρέπει  να  ερευνάται  η  ύπαρξη  ιστορικού  λήψης 

ακτινοβολίας στην κεφαλή. 

Μερικοί  ασθενείς  έχουν  εποχιακή  μείωση  της  ακουστικής  οξύτητας, 

συνοδευόμενη  από  άλλα  χαρακτηριστικά  συμπτώματα  ενδεικτικά  αλλεργιών, 

κυρίως από εισπνεόμενα αλλεργιογόνα. Σε αυτούς τους ασθενείς απαιτείται η λήψη 

ενός περισσότερο λεπτομερούς αλλεργικού ιστορικού (Alper 2004). 

   

5.2. Κλινική εικόνα 

Η  προσεκτική  ωτοσκόπηση  με  τη  χρήση  μικροσκοπίου  (εικόνα  7)  παίζει 

σπουδαίο ρόλο στη διάγνωση της ΕΩ. Κατά την εξέταση της τυμπανικής μεμβράνης, 

μπορεί  αυτή  αρχικά  να  παρουσιάζει  σχεδόν  φυσιολογική  εικόνα.  Με  την 

προσεκτική  εξέταση όμως φαίνεται  η υπεραιμία  των αγγείων  κοντά στο δακτύλιο 

του τυμπάνου, καθώς και η ακτινωτή διάταξη των αγγείων. Αργότερα επέρχεται μία 

προπέτεια  του  οπίσθιου  κάτω  τμήματος  της  τυμπανικής  μεμβράνης  εξαιτίας  της 

συλλογής  υγρού  στο  μέσο  ους.  Η  εκτίμηση  της  κινητικότητας  της  τυμπανικής 

μεμβράνης, η οποία βρίσκεται ελαττωμένη στην ΕΩ, επιτυγχάνεται με τη χρήση του 

πνευματικού ωτοσκοπίου του Siegle (Healy 2003, Alper 2004). 
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  Σε περιπτώσεις που η τυμπανική μεμβράνη είναι επί μακρόν εισροφημένη, η 

στιλπνή  εμφάνιση  της  τυμπανικής  μεμβράνης  με  το  φωτεινό  κώνο  χάνεται  και 

παρουσιάζει  λεπτή  και διαφανή εμφάνιση,  τόσο που  να διακρίνονται  τα διάφορα 

τμήματα  του  μέσου  ωτός,  όπως  το  σώμα  και  ο  αυχένας  της  σφύρας,  η  μακρά 

απόφυση του άκμονα, η κεφαλή του αναβολέα, ακόμη και το ακρωτήριο. Αυτές οι 

εισροφημένες περιοχές συχνά μπορεί να θεωρηθούν λανθασμένα σαν διατρήσεις. 

Κατά  την  εμφύσηση  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  με  το  φυσητήρα  του  Politzer,  το 

εισροφημένο τμήμα της τυμπανικής μεμβράνης μπορεί να φουσκώσει σαν μπαλόνι. 

Συχνό επίσης εύρημα είναι η εισρόφηση της  χαλαρής μοίρας ή  του οπίσθιου άνω 

τμήματος της τεταμένης μοίρας του τύμπανου. Εάν επέλθει εισρόφηση ολόκληρου 

του  τύμπανου,  είναι  πια  αμφίβολο  εάν  μπορεί  να  επανέλθει  στο  φυσιολογικό 

(Healy 2003). 
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Οι  μορφές  που  μπορεί  να  παρουσιαστεί  ο  τυμπανικός  υμένας  κατά  την 

ωτοσκόπηση είναι οι εξής: 

1. Αδιαφανής,  κεχριμπαρένιου ή  κίτρινου  χρώματος  τυμπανική μεμβράνη,  με 

απώλεια της φυσιολογικής διαφανούς εμφάνισης και του φωτεινού κώνου 

2. Σφυριαία ταινία, λευκού χρώματος σαν κιμωλία 

3. Εισολκή μερική ή ολική της τυμπανικής μεμβράνης 

4. Υδραερικό επίπεδο (σαν τρίχα) ή φυσαλίδες 

5. "Κυανό"  τύμπανο,  το  οποίο  κλασικά  ανευρίσκεται  σε  περιπτώσεις 

μετατραυματικού  αιμοτύμπανου  οφειλόμενου  σε  διάφορες  αιτίες 

(κατάγματα  λιθοειδούς  οστού,  αγγειακοί  όγκοι  μέσου  ωτός  κα)  καθώς 

επίσης  σε  περιπτώσεις  επιμένουσας  χρόνιας  ΕΩ,  βαροτραύματος  και 

ιδιοπαθούςαιμοτύμπανου (Paparella 1991). 

   

   

5.3. Ακοολογικός έλεγχος 

Μία  γρήγορη  εκτίμηση  της  βαρηκοΐας  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  τη  χρήση  των 

Τονοδοτών. Διαπιστώνεται με το διαπασών C2  (512Hz), στη δοκιμασία Weber στο 

παθολογικό ους μεγαλύτερη ακουστότητα,  ενώ η δοκιμασία Rinne  είναι αρνητική 

(Χριστοδούλου 2000). 

Η  Ακοομετρία  καθαρού  τόνου  θα  δείξει  βαρηκοΐα  αγωγιμότητας  με  χάσμα 

αέρινης‐οστέινης  αγωγής  μεταξύ  10‐40db.  Εάν  παρουσιάζεται  βαρηκοΐα 

αγωγιμότητας μεγαλύτερου βαθμού,  θα πρέπει  κανείς  να υποπτευθεί  την ύπαρξη 

επιπλέον  παθολογίας,  όπως  την  καθήλωση  της  οστικής  αλυσίδας  ή  τη  λύση  της 

συνέχειας  αυτής  (Χριστοδούλου  2000).  Μπορεί  να  συνυπάρχει  μία 
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νευροαισθητήρια βαρηκοΐα στις υψηλές συχνότητες που να συνοδεύει τη βαρηκοΐα 

αγωγιμότητας,  η  οποία  πιστεύεται  ότι  οφείλεται  στην  αυξημένη  τάση  και 

δυσκαμψία  της στρογγυλής θυρίδας. Αυτή η πτώση επανέρχεται στο φυσιολογικό 

με την παροχέτευση του υγρού από το μέσο ους (Paparella1991). 

Σαν  Τυμπανομετρία  θα  μπορούσε  να  οριστεί  η  μέτρηση  της  ευκολίας  με  την 

οποία ρέει η ηχητική ενέργεια στο επίπεδο του τυμπανικού υμένα κατά τη διάρκεια 

μεταβολών της πίεσης του αέρα στον έξω ακουστικό πόρο (Χριστοδούλου 2000). Το 

Τυμπανόγραμμα  είναι  η  γραφική  απεικόνιση  των  μεταβολών  της  ακουστικής 

αντίστασης  ή  της  ακουστικής  ενδοτικότητας  στις  μεταβολές  της  πίεσης  του  αέρα 

στον έξω ακουστικό πόρο. Με βάση τα χαρακτηριστικά της μορφής, της πίεσης και 

του  εύρους  της  καμπύλης  του  τυμπανογράμματος,  διακρίνονται  διάφοροι  τύποι 

τυμπανογράμματος, από τους οποίους οι κυριότεροι είναι (εικόνα 8): 

Τύπος Α: Εμφανίζει τη μέγιστη ενδοτικότητα σε πίεση κοντά στα 0 mmHg, αλλά 

ποτέ κάτω από 100 mmHg. Αν το εύρος του επάρματος είναι μέσα στα φυσιολογικά 

όρια, ο τύπος Α είναι ενδεικτικός της φυσιολογικής λειτουργίας του μέσου ωτός και 

φυσιολογικής λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας. Αν το εύρος του επάρματος 

είναι χαμηλότερο του φυσιολογικού, το τυμπανόγραμμα αναφέρεται σαν τύπου As, 

που  σχετίζεται  συχνά  με  ωτοσκλήρυνση  ή  αυξημένη  δυσκαμψία  του 

τυμπανοσταριώδους  συστήματος.  Αν  το  εύρος  του  επάρματος  ξεπερνά  τα 

φυσιολογικά όρια, το τυμπανόγραμμα αναφέρεται σαν τύπου Ad, που χαρακτηρίζει 

ένα ανώμαλα κινητό μηχανικό σύστημα του μέσου ωτός (διακοπή της συνέχειας της 

οστικής αλύσου, ανωμαλίες του τυμπανικού υμένα κ.ά.). 

Τύπος  Β:  Χαρακτηρίζεται  από  την  έλλειψη  επάρματος  ενδοτικότητας  σε 

οποιαδήποτε  ασκούμενη  πίεση  στον  έξω  ακουστικό  πόρο,  Το  τυμπανόγραμμα 
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εμφανίζεται  σαν  επίπεδη  γραμμή,  ή  λίγο  ανεβασμένη  στις  πολύ  χαμηλές  πιέσεις. 

Σχετίζεται με  τη παρουσία υγρού στο μέσο ούς ή άλλες παθολογικές  καταστάσεις 

που αναστέλλουν την κινητικότητα του τυμπανικού υμένα. 

Τύπος  C:  Χαρακτηρίζεται  από  τη  παρουσία  του  επάρματος  της  μέγιστης 

ενδοτικότητας  σε  πεδία  αρνητικών  πιέσεων  πάνω  από  ‐100  mmHg.  Είναι 

ενδεικτικός δυσλειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας. 

Τύπος  D:  Χαρακτηρίζεται  από  διπλή  κορυφή  ή  οδόντωση  ίου  επάρματος  της 

μέγιστης  ενδοτικότητας.  Εμφανίζεται  συχνά  σε  περιπτώσεις  που  ο  τυμπανικός 

υμένας φέρει ατροφικές ουλές, ή είναι ανώμαλα κινητός. (Χριστοδούλου 2000). 

 

 

 

Με  την  Τυμπανομετρία  στην  Εκκριτική  Ωτίτιδα  ανευρίσκεται  μείωση  της 

ενδοτικότητας και αρνητική πίεση στο μέσο ους με το τυμπανόγραμμα τύπου C2ήB 
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και απουσία έκλυσης των ακουστικών αντανακλαστικών ομόπλευρα της νόσου. Στα 

νεογνά τα ευρήματα από την Τυμπανομετρία πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή, 

γιατί εξαιτίας της μεγάλης ενδοτικότητας του έξω ακουστικού πόρου, ενδέχεται να 

λαμβάνεται  φυσιολογικό  τυμπανόγραμμα  σε  περιπτώσεις  που  η  τυμπανική 

μεμβράνη δεν είναι κινητή (Paparella 1991, Χριστοδούλου 2000). 

  Με  την  Τυμπανομετρία  μπορούμε  επιπλέον  να  ελέγξουμε  τη 

λειτουργικότητα  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας.  Στη  περίπτωση  της  παρουσίας 

ανώμαλα  ανοιχτής  ευσταχιανής  διαπιστώνονται  μεταβολές  της  ενδοτικότητας 

σύγχρονες  με  τις  εισπνευστικές  και  τις  εκπνευστικές  κινήσεις  όταν  το  στόμα  του 

ασθενή είναι κλειστό. Για να ελεγχθεί η ικανότητα της ευσταχιανής να παρέχει στο 

μέσο  αυτί  επαρκή  αερισμό,  στις  περιπτώσεις  με  ακέραιο  τυμπανικό  υμένα,  η 

μεθόδευση συνίσταται στην άσκηση μεταβολών της πίεσης του μέσου αυτιού στη 

συνέχεια  την  καταγραφή  της  επίδρασης  των  καταποτικών  κινήσεων  πάνω  στις 

μεταβολές αυτές της πίεσης. Οι μεταβολές της πίεσης στο μέσο αυτί επιτυγχάνονται 

συνήθως  με  τις  δοκιμασίες  Valsalva  και  Toynbee  ενώ  σε  μερικές  δύσκολες 

περιπτώσεις, μπορεί ο έλεγχος της λειτουργικότητας της ευσταχιανής να γίνει με τη 

δοκιμασία  πίεσης‐κατάποσης.  Σε  περιπτώσεις  διάτρησης  του  τυμπανικού  υμένα 

χορηγείται  στο  εξεταζόμενο  αυτί  προοδευτικά  αυξανόμενη  θετική  πίεση  μέχρι 

+400mmHg.  Συνήθως  η  φυσιολογική  ευσταχιανή  ανοίγει  αυτόματα  στα  +280  έως 

+350  mmH20,  οπότε  η  πίεση  να  αρχίζει  αυτόματα  να  χαμηλώνει  μέχρι  να 

σταθεροποιηθεί τελικά σε κάποιο επίπεδο. Αν η πίεση φτάσει στα +400mmHg και 

δεν  έχει  ανοίξει  η  ευσταχιανή,  υπάρχει  ένδειξη  κακής  λειτουργίας  της 

(Χριστοδούλου 2000). 
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5.4. Εξέταση ρινός‐ρινοφάρυγγα 

Για  να  συμπληρωθεί  η  φυσική  εξέταση  απαιτείται  πρόσθια,  οπίσθια 

ρινοσκόπηση  και  ενδοσκόπηση  της  ρινός.  Με  την  οπίσθια  ρινοσκόπηση  και  την 

ενδοσκόπηση  ελέγχομε  την  ύπαρξη  ευμεγεθών  αδενοειδών  εκβλαστήσεων  στα 

παιδιά  (απαιτείται  η  συνεργασία  του  παιδιού  για  πραγματοποιηθούν),  και  την 

ύπαρξη όγκων στους ενήλικες, που μπορεί να ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό στην 

πρόκληση μονόπλευρης ΕΜΩ. Με  την πρόσθια ρινοσκόπηση ελέγχομε κυρίως  την 

ύπαρξη  εικόνας  αλλεργικής  ρινίτιδας  και  σκολιώσεων  του  διαφράγματος  (Healy 

2003, Alper2004). 

 

 

5.5. Ακτινολογική μελέτη 

Η πλάγια ακτινογραφία  του ρινοφάρυγγα είναι  χρήσιμη στην  εκτίμηση  της 

υπερτροφίας  των  αδενοειδών  εκβλαστήσεων  στα  παιδιά  που  δεν  συνεργάζονται 

στην επίτευξη της οπίσθιας ρινοσκόπησης (Healy 2003, Alper 2004). 

 

 

5.6. Αλλεργιολογικός έλεγχος 

Καθώς από πολλούς θεωρείται ότι η αλλεργία παίζει σημαντικό αιτιολογικό 

ρόλο  στην  εμφάνιση  της  ΕΩ,  σε  ασθενείς  με  σημεία  αλλεργίας  καθώς  και  σε 

ασθενείς  με  ατομικό  ή  οικογενειακό  ιστορικό  αλλεργίας,  είναι  επιβεβλημένος  ο 

αλλεργιολογικός έλεγχος(Healy 2003). 
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6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΥΓΡΟ 

 

 

6.1. Βαρηκοία αγωγιμότητος και διαταραχές ανάπτυξης λόγου και συμπεριφοράς 

Η  ΕΩ  προκαλεί  βαρηκοία  αγωγιμότητας.  Παρόλο  που  συνήθως  η  απώλεια 

ακοής είναι ήπια (περίπου 27 dB στα βρέφη και 25 dB σε μεγαλύτερα παιδιά, Fria 

1985)  έχει αποδειχτεί ότι  τα παιδιά αυτά εμφανίζουν δυσκολίες στην αναγνώριση 

των ήχων (ιδίως στα σύμφωνα) σε σχετικά θορυβώδη περιβάλλοντα καθώς και στην 

αναγνώριση ήχων ήπιας έντασης (Rosenfeld 1996). Επιπλέον σε ασθενείς με χρόνια 

ΕΩ είναι δυνατόν να προκληθεί νευροαισθητήρια βαρηκοΐα υψηλών συχνοτήτων. Η 

συχνότητα  της  εμφάνισης  της  είναι  35.8%  στα  παιδιά  και  87.9%  στους  ενήλικες 

(Paparella  1991).  Ο  ουδός,  δε,  της  οστέινης  αγωγής  έχει  βρεθεί  να  μειώνεται 

ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της νόσου. Ο Paparella έχει υποστηρίξει 

ότι η μόνιμη υψηλών συχνοτήτων νευροαισθητήρια βαρηκοΐα προκαλείται από τις 

βλάβες του κοχλία, εξαιτίας εισόδου τοξικών ουσιών από το παθολογικό μέσο ους 

προς  το  έσω  ους  μέσω  της  στρογγυλής  θυρίδας.  Όπως  ήδη  έχει  αναφερθεί 

παροδική  νευροαισθητήρια  βαρηκοΐα  υψηλών  συχνοτήτων  προκαλείται  από  την 

αυξημένη  τάση  και  δυσκαμψία  της  στρογγυλής  θυρίδας  και  η  οποία  επανέρχεται 

στο φυσιολογικό με την παροχέτευση του υγρού (Paparella 1991). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές επιπτώσεις στην 

ανάπτυξη και στη συμπεριφορά του παιδιού. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην 

ανάπτυξη  του  λόγου,  μειονεκτήματα  στη  διαδικασία  ανάπτυξης  του  ακουστικού 

συστήματος,  δυσκολίες  στη  μάθηση,  καθώς  επίσης  και  διαταραχές  της 

συμπεριφοράς.  Τα  παιδιά  με  παραμελημένη  ΕΜΩ  "είναι  συνήθως  τεμπέλικα, 
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απρόσεκτα  και  λίγο  καθυστερημένα"  (Sade,  1979).  Οι  Dobie  και  Berlin  (1979) 

βρήκαν  ότι  "το  μέτρημα  των  συλλαβών  συνήθως  διατηρείται,  χάνεται  όμως  η 

ικανότητα  της  σωστής  άρθρωσης  των  λέξεων".  Παρόλα'  αυτά,  όταν  η  πτώση  της 

ακοής  είναι  μικρού  βαθμού  ή  σύντομης  διάρκειας  ή  και  τα  δύο,  δεν  υπάρχουν 

ενδείξεις δυσμενών διαταραχών της ανάπτυξης του λόγου (Alper 2004). 

 

 

6.2. Αιθουσιαίες Διαταραχές 

Οι γονείς παιδιών με ΕΩ κάποιες φορές αναφέρουν προβλήματα ισορροπίας 

και «αδεξιότητα» των παιδιών. Οι Casselbrant και συνεργάτες βρήκαν ότι τα παιδιά 

με ΕΩ στην  ισορροπία είναι περισσότερο «οπτικά εξαρτώμενα» από τα αντίστοιχα 

υγιή  (Casselbrant 1998). Οι Hart και συνεργάτες βρήκαν ότι τα παιδιά με ΕΩ είχαν 

σημαντικά  χειρότερα αποτελέσματα σε δυο στανταρισμένα  τεστ  ισορροπίας  (Hart 

1998).  Τα  παραπάνω  μπορεί  να  αποτελέσουν  ενδείξεις  επίδρασης  της  ΕΩ  στη 

λειτουργία του λαβυρίνθου. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν ορισμένες μελέτες που αναδεικνύουν βελτίωση της 

αιθουσιαίας λειτουργίας μετά  την  τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού. Οι Golz  και 

συνεργάτες  χρησιμοποίησαν  το Bruininks‐Oseretsky balance  test  για  την  εκτίμηση 

της αιθουσιαίας λειτουργείας σε παιδιά με ΕΩ. Το Bruininks‐Oseretsky test αποτελεί 

μια δοκιμασιών κινητικών δεξιοτήτων (Test of Motor Proficiency) για παιδιά ηλικίας 

4.5  έως  14.5  ετών,  το  οποίο  αποτελείται  από  8  υποκατηγορίες  δοκιμασιών  (1: 

Running  Speed  and  Agility  Subtest,  2:  Balance  Subtest,  3:  Bilateral  Coordination 

Subtest,    4:  Strength  Subtest,  5:  Upper‐Limb  Coordination  Subtest,  6:  Response 

Speed Subtest, 7: Visual‐Motor Control Subtest,  8: Upper‐Limb Speed and Dexterity 
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Subtest).  Οι  Golz  και  συνεργάτες  στη  μελέτη  τους  διαπίστωσαν  σημαντικά 

χαμηλότερο  Bruininks‐Oseretsky  balance  score  σε  παιδιά  με  ΕΩ,  ενώ  μετα  την 

τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού  τα  αποτελέσματα  των  παιδιών  αυτών 

βελτιώθηκαν και δεν διέφεραν στατιστικά από αυτά των μαρτύρων (Golz 1998). 

 

 

6.3. Δομικές και λειτουργικές αλλαγές του ωτός 

Η  χρόνια  εκκριτική  ωτίτιδα,  αν  παραμεληθεί,  μπορεί  να  προκαλέσει  μια 

σειρά από δομικές και λειτουργικές αλλαγές στο αυτί. 

 

6.3.1. Ατροφία του τυμπανικού υμένα 

Η χρόνια ΕΩ μπορεί να προκαλέσει λόγω μερικής ισχαιμίας του τυμπανικού 

υμένα απώλεια  του μέσου  ινώδους  χιτώνα  της  τυμπανικής  μεμβράνης.  Έτσι  αυτή 

γίνεται ατροφική, πολύ διαφανής και μπορεί να παρουσιάζει εισολκή, ερχόμενη σε 

επαφή με τα οστάρια και το ακρωτήριο. Είναι συνηθισμένο εύρημα, με συχνότητα 

εμφάνισης γύρω στο 5% που δεν χρήζει ιδιαίτερης θεραπείας (Ruah 1992). 

 

6.3.2. Τυμπανοσκληρυντικές αλλοιώσεις του τυμπανικού υμένα  

Τυμπανοσκλήρυνση είναι η υαλοειδής εκφύλιση και  λιπώδης νέκρωση  του 

κολλαγόνου  του  μέσου  ωτός,  με  ταυτόχρονη  εναπόθεση  αλάτων  ασβεστίου.  Η 

παθογένεια  της  είναι  αβέβαιη,  έχει  παρατηρηθεί  όμως  σε  ασθενείς  με  ιστορικό 

χρόνιας  ΕΩ  με  συχνότητα  εμφάνισης  μεταξύ  9‐38%  (Paparella  1991, Alper  2004). 

Τέτοιος ιστός μπορεί να υπάρχει σε όλο το μέσο ους, κυρίως όμως στο ακρωτήριο 

και  στην  είσοδο  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας,  μπορεί  επίσης  να  περικλείει  τα 
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οστάρια και να προκαλεί εξαιτίας της καθήλωσης αυτών, βαρηκοΐα αγωγιμότητας. 

Η αντιμετώπιση της πάθησης μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολη. Είναι γνωστό ότι 

κολλαγόνο  υπάρχει  στον  ινώδη  χιτώνα  της  τυμπανικής  μεμβράνης  και  στην 

υποεπιθηλιακή  στιβάδα,  υπόκειται  δε  σε  ίνωση  σε  περιπτώσεις  χρόνιας  ΕΩ. 

Ερεθιστικοί  παράγοντες  όπως  λοιμώξεις,  υποτροπιάζουσα  εμφάνιση  υγρού  με 

αυξημένη  αγγείωση  και  εξίδρωμα,  καθώς  επίσης  και  η  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού  μπορεί  να  υποβοηθούν  στην  πρόκληση  τυμπανοσκλήρυνσης  (Paparella 

1991, Alper 2004).  

 

6.3.3. Ατελεκτασία και συμφυτική ωτίτιδα 

Η  ατελεκτασία  και  η  συμφυτική  ωτίτιδα  αποτελούν  συχνές  και  σοβαρές 

επιπλοκές της χρόνιας ΕΩ. Καταρχήν προκαλείται ατελεκτασία εξαιτίας της μόνιμης 

αρνητικής πίεσης στην κοιλότητα  του μέσου ωτός, με αποτέλεσμα την εισρόφηση 

της  τυμπανικής  μεμβράνης,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  μόνον  ελαφρά  ή  σοβαρή με 

αποτέλεσμα  την  επαφή  της  τυμπανικής  μεμβράνης  με  τα  οστάρια  ή  και  το 

ακρωτήριο.  Η  συχνότητα  εμφάνισης  της  ατελεκτασίας  είναι  περίπου  5%  (Ohnishi 

1984),  ενώ  αναφέρεται  ότι  ένα  ποσοστό  64%  των  ατελεκτασιών  έχουν  ιστορικό 

χρόνιας μέσης ωτίτιδας (Sade, 1979). Σε σοβαρότερες περιπτώσεις αυτή συμφύεται 

μερικά  ή  ολικά  με  το  έσω  τοίχωμα  του  μέσου ωτός  (συχνότητα  εμφάνισης 0.5%) 

(Ohnishi 1984). Οι  συμφύσεις  γίνονται μεταξύ  των βλεννογόνων,  μέσω ανάπτυξης 

γεφυρών  ινώδους  συνδετικού  ιστού.  Η  κινητικότητα  της  τυμπανικής  μεμβράνης 

υπολείπεται ή δεν υπάρχει καθόλου. Για τη δημιουργία συμφύσεων, θα πρέπει να 

παραμείνει  για  αρκετό  χρόνο  μέσα  στο  μέσο  ους  το  εξίδρωμα  που  στη  συνέχεια 

οργανώνεται. Η αντιμετώπιση στα αρχικά στάδια της ατελεκτασίας συνίσταται στην 
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τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού,  ενώ  στις  περιπτώσεις  συμφυτικής  ωτίτιδας 

συνιστάται η αντικατάσταση της τυμπανικής μεμβράνης με κροταφική περιτονία, με 

σύγχρονη  χρήση φύλλου  σιλικόνης  και  σωληνίσκου  αερισμού,  ενώ  η  χρήση  νέων 

αντισυμφυτικών ουσιών  έχει  δώσει  ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  Η αντιμετώπιση 

πάντως της συμφυτικής ωτίτιδας είναι πολύ δύσκολη και συχνά αποτυγχάνει (Alper 

2004). 

 

6.3.4. Διάβρωση οσταρίων 

Σε χρόνια ΕΩ, όπου είναι απαραίτητη η περιοδική τοποθέτηση σωληνίσκων 

αερισμού, είναι δυνατή η διάβρωση του μακρού σκέλους του άκμονα. Η συχνότητα 

εμφάνισης  της  επιπλοκής  αυτής  κυμαίνεται  από  0.2%  (Ohnishi  1984)  μέχρι  1.5% 

(Sade,  1979).  Διαπιστώνεται  βαρηκοΐα  αγωγιμότητας  με  χάσμα  αέρινης‐  οστέινης 

αγωγής άνω των 35db  και απαιτείται  ερευνητική  τυμπανοτομή για  τη διερεύνηση 

της  παθολογίας.  Η  διάβρωση  προκαλείται  από  τις  συνεχείς  λοιμώξεις  και  την 

ενζυματική  οστεόλυση  ή  εξαιτίας  ισχαιμίας  από  τη  διακοπή  της  αιμάτωσης. 

Απαιτείται  οσταριοπλαστική  για  την αποκατάσταση  της  συνέχειας  της ακουστικής 

αλυσίδας (Paparella 1991). 

 

6.3.5. Χρόνια μέση ωτίτιδα και Χολοστεάτωμα 

Οι  ίδιοι  αιτιολογικοί  παράγοντες  της  ΕΩ  μπορεί  να  οδηγήσουν  στην 

ανάπτυξη  χρόνιας  μέσης  ωτίτιδας  ή  ακόμα  και  χολοστεατώματος,  κυρίως 

δευτεροπαθούς. Σαν επιπλοκές της χρόνιας ΕΩ η συχνότητα εμφάνισης και των δύο 

νόσων  είναι  περίπου  0.5%  (Ohnishi  1984).  Έτσι,  η  έγκαιρη  αντιμετώπιση  της  ΕΩ 
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αποκλείει  την  ανάπτυξη  περισσότερο  σοβαρών  χρόνιων  λοιμώξεων  του  μέσου 

ωτός.  

 

6.3.6. Χοληστερινικό κοκκίωμα 

Χοληστερινικό κοκκίωμα ονομάζεται ο μη ειδικής φύσεως κοκκιώδης  ιστός 

μέσα στον οποίο βρίσκονται κρύσταλλοι χοληστερίνης,  γιγαντοκύτταρα του  τύπου 

των ξένων σωμάτων και αιμοσιδιρίνη. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ασθενών με 

χρόνια  επιμένουσα  ΕΩ  και  χοληστερινικό  κοκκίωμα  που  αντιμετωπίστηκε  με 

μαστοειδεκτομή. Ανάλογα με την πνευμάτωση της μαστοειδούς θα απαιτηθεί απλή 

ή  ριζική  μαστοειδεκτομή.  Στον  τυμπανικό  κόλπο,  στο  προσωπικό  κόλπωμα,  στο 

μαστοειδές άντρο και αλλού εντοπίζεται ο χαρακτηριστικός κοκκιώδης καφεοειδής 

ιστός του χοληστερινικού κοκκιώματος (Paparella 1991). 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ ΩΤΙΤΙΔΑΣ  

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η  εκκριτική  ωτίτιδα  συχνά  αποκαθίσταται  χωρίς  καμιά  θεραπεία. 

Εκτεταμένη συζήτηση υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη συντηρητική 

θεραπεία της ΕΩ και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων φαρμάκων και άλλων 

συντηρητικών  μέτρων  που  έχουν  κατά  καιρούς  χρησιμοποιηθεί.  Φαίνεται  ότι 

κυριότερο λόγο στη συντηρητική αντιμετώπιση της ΕΩ παίζουν τα αντιβιοτικά και τα 

κορτικοστεροειδή.  Παρακάτω  γίνεται  μια  αναφορά  κυρίως  σε  αυτές  τις  δυο 

κατηγορίες  φαρμάκων  καθώς  και  στα  διάφορα  άλλα  επικουρικά  μέσα  που  έχουν 

κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί. 

 

1. Αντιβιοτικά 

Μολονότι μέχρι πρόσφατα ο ρόλος  των αντιβιοτικών στη θεραπεία  της ΕΩ 

δεν είχε τεκμηριωθεί και παρόλο που τα αποτελέσματα αρκετών μελετών έδειχναν 

ότι τα αντιβιοτικά είναι αναποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ΕΩ, η χρήση τους 

εξακολουθεί να είναι ευρεία στην ΕΩ (Alper 2004). 

Η  χορήγηση  αντιβιοτικής  αγωγής  σε  περιπτώσεις  ΕΩ  έχει  εκτιμηθεί  από 

πολλές μελέτες, από τις οποίες 9 μόνο είναι τυχαιοποιημένες τυφλές μελέτες με τη 

χρήση placebo  (Daly 1991, Mandel 1987, Mandel 1991, Marks 1981, Møller 1990, 

Podoshin 1990, Schloss 1988, Thomsen 1989, van Balen et 1996). Στις 6 από αυτές 
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βρέθηκε  στατιστικά  σημαντική  υψηλότερη  αποκατάσταση  της  ΕΩ  στα  άτομα  που 

λάμβαναν    αντιβιοτική  αγωγή  σε  σχέση  με  το  placebo  (Daly  1991, Mandel  1987, 

Marks 1981, Podoshin 1990, Thomsen 1989, van Balen et 1996, Alper 2004). Οι τρεις 

μετα‐αναλύσεις  των  9  αυτών  μελετών,  έδειξαν  ότι  με  τη  χρήση  αντιβιοτικών 

υπάρχει  ένα  βραχείας  διάρκειας  και  μικρό  (15%),  αλλά  στατιστικά  σημαντικό 

κέρδος στην λύση της ΕΩ (Rosenfeld 1992, Stool 1994, Williams 1993). Φαίνεται ότι 

περίπου 1 στα 7 παιδιά με ΕΩ θα έχει ένα βραχείας διάρκειας όφελος με τη χρήση 

αντιβιοτικών. Το ποσοστό βελτίωσης 15% που προκύπτει από τις τυχαιοποιημένες 

μελέτες  γίνεται  22%  αν  στην  μεταανάλυση  προσθέσουμε  και  τις  μη 

τυχαιοποιημένες μελέτες, αν και το ποσοστό αυτό υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

είναι αποτέλεσμα στατιστικού λάθους (Alper 2004). 

Τα  αντιβιοτικά  έχουν  επίσης  χρησιμοποιηθεί  στην  ΕΩ  και  ως 

χημειοπροφύλαξη.  Στις  περιπτώσεις  παιδιών  με  ιστορικό  υποτροπιάζουσας  ή 

χρόνιας ΕΩ,  όπου όμως η ΕΩ έχει ήδη λυθεί,  η  χημειοπροφύλαξη έχει θέση.  Στην 

επίμονη χρόνια ΕΩ όμως, η χρήση των αντιβιοτικών είναι χωρίς αποτέλεσμα καθώς 

δεν επιτυχαίνεται θεραπευτικό αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό της αυτόματης 

λύσης (Alper2004). 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία αντιβιοτικά 

στην  εκκριτική  ωτίτιδα  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  στις  εξής  περιπτώσεις 

(Rosenfeld και Bluestone 2003): 

•  Παιδιά  με  ΕΩ  για  διάστημα  4  ή  περισσοτέρων  εβδομάδων  στα  οποία  υπάρχει 

κίνδυνος καθυστέρησης της ανάπτυξη του λόγου εξαιτίας της ΕΩ. 

•  Άτομα  υποψήφια  για  χειρουργική  αντιμετώπιση  της  ΕΩ  τα  οποία  δεν  έλαβαν 

προηγουμένως αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση της ΕΩ. 
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• Επιλεγμένα παιδιά με υποτροπιάζουσα ΕΩ. 

Όταν χορηγούνται αντιβιοτικά σε παιδιά με ΕΩ θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα εξής 

(Rosenfeld και Bluestone 2003, Alper 2004): 

•  Η  χορήγησή  τους  για  5  με  10  ημέρες  είναι  αρκετή,  χωρίς  να  απαιτούνται 

μακροχρόνιες, επαναλαμβανόμενες ή πολύ επιθετικές αγωγές. 

• Περίπου 1 στα 7 παιδιά θα έχει μια βραχυπρόθεσμη βελτίωση 

• Τα αντιβιοτικά δεν ενδείκνυνται στην αρχική αντιμετώπιση της ΕΩ ούτε όταν η ΕΩ 

είναι τυχαίο εύρημα. 

• Η χημειοπροφύλαξη στην χρόνια ΕΩ δεν έχει θέση. 

Στην  περίπτωση  που  αποφασιστεί  η  χρήση  αντιβιοτικών,  η  αμπικιλλίνη,  η 

ερυθρομυκίνη,  η  αμοξυκιλλίνη  μόνη  της  ή  σε  συνδυασμό  με  κλαβουλανικό  και  ο 

συνδυασμός  τριμεθοπρίμης‐σουλφαμεθοξαζόλης  αποτελούν  τα  φάρμακα  εκλογής 

(Paparella 1991). 

 

2. Κορτικοστεροειδή 

Τα  κορτικοστεροειδή  έχουν  χρησιμοποιηθεί  με  διάφορες  μορφές  στην 

εκκριτική ωτίτιδα (συστηματικά, εισπνεόμενα, ενδορρινικά, ενδοτυμπανικά) όμως η 

αποτελεσματικότητά τους είναι ακόμη αμφιλεγόμενη. 

Τα στεροειδή  έχουν αντιφλεγμονώδη δράση στο μέσο ους,  ενώ πρόσφατα 

έχει  αποδειχτεί  ότι  επιδρώντας  στην  ενδοεπιθηλιακή  μεταφορά  του  νατρίου  στο 

βλεννογόνο  του  μέσου  ωτός  αυξάνουν  την  απορρόφηση  του  υγρού.  Σε  in  vitro 

μελέτες έχει βρεθεί ότι μειώνουν  την παραγωγή βλεννίνης,  ενώ έχει προταθεί ότι 

αυξάνουν  τον  επιφανειοδραστικό  παράγοντα  στην  ευσταχιανή  βελτιώνοντας  τη 

λειτουργία  της.  Επιπλέον,  παρόλο  που  η  σχέση  αλλεργίας  και  ΕΩ  δεν  έχει  ακόμη 
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απόλυτα  ξεκαθαριστεί,  φαίνεται  ότι  στα  άτομα  με  αλλεργική  προδιάθεση  έχουν 

ευεργετική δράση (Alper 2004). 

Η  Αμερικάνικη  Υπηρεσία  Πολιτικής  Υγείας  και  Έρευνας  (Agency  for Health 

Care  Policy  and  Research)  το  1994  μετά  από  μετα‐ανάλυση  μελετών  οπού 

συγκρινόταν  η  χρήση  στεροειδών  (μόνα  ή  σε  συνδυασμό  με  αντιβιοτικά)  με  τη 

χρήση  placebo  ή  μόνο  αντιβιοτικών,  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  τα  στεροειδή 

δεν ενδείκνυνται στα παιδιά με ΕΩ σε καμία ηλικία (Stool 1994). 

Πιο πρόσφατες μετα‐αναλύσεις τυχαιοποιημένων μελετών για την per os και 

ενδορρινική χρήση στεροειδών σε παιδιά ΕΩ, δείχνουν ότι ενώ η χρήση στεροειδών 

οδηγεί  σε  μια  βραχυχρόνια  βελτίωση  της  ΕΩ  δεν  υπάρχει  μακροχρόνια  βελτίωση 

και γι' αυτό δεν συνιστάται η χρήση τους ούτε ενδορρινικά ούτε από το στόμα σε 

παιδιά με ΕΩ (Butler 2001). 

Εν  κατακλείδι, φαίνεται  ότι  τα  κορτικοστεροειδή στην  ΕΩ προσφέρουν μία 

βραχυπρόθεσμη βελτίωση. Η μακροχρόνια δράση τους είναι ακόμη αμφιλεγόμενη 

και απαιτείται περαιτέρω έρευνα (Alper 2004). 

 

3. Αποσυμφορητικά και αντισταμινικά 

Τα αποσυμφορητικά και τα αντισταμινικά μόνα τους ή σε συνδυασμό μεταξύ 

τους  είναι  από  τα  πιο  δημοφιλή  φάρμακα  στην  αντιμετώπιση  της  εκκριτικής 

ωτίτιδας.  Σκοπός  της  χρήσης  τους  είναι  η  αποσυμφόρηση  της  περιοχής  της 

ευσταχιανής  σάλπιγγας  και  η  τοπική  συρρίκνωση  του  βλεννογόνου  της  μύτης  και 

του ρινοφάρυγγα. Όμως, η χρησιμότητα των φαρμάκων αυτών στην αντιμετώπιση 

της εκκριτικής ωτίτιδας δεν έχει ακόμη αποδειχθεί (Paparella1991). 
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4. Βλεννολυτικοί παράγοντες 

Για  την  αντιμετώπιση  της  ΕΩ  έχουν  χρησιμοποιηθεί  βλεννολυτικοί 

παράγοντες  ώστε  να  μειωθεί  το  ιξώδες  του  υγρού  του  μέσου  ωτός  και  να 

διευκολυνθεί  η  απομάκρυνσή  του  μέσω  της  ευσταχιανής  προς  το  ρινοφάρυγγα. 

Τρεις  γενικές κατηγορίες βλεννολυτικών έχουν δοκιμαστεί στην ΕΩ: πρωτεολυτικά 

ένζυμα, αμίδια και παράγωγα της κυστεΐνης. Η αποτελεσματικότητα τους όμως δεν 

έχει ακόμη αποδειχθεί (Alper 2004). 

 

5. Αντιφλεγμονώδη 

Στην  εκκριτική  ωτίτιδα  έχουμε  μη  ειδικές  φλεγμονώδεις  αλλοιώσεις  στο 

βλεννογόνο  του μέσου ωτός.  Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν ορισμένους ερευνητές 

στη δοκιμή αντιφλεγμονωδών για την αντιμετώπιση της ΕΩ (Alper 2004). Από τα μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη έχει χρησιμοποιηθεί η  Ιβοπροφαίνη  (Ibuprofen), χωρίς 

όμως να αποδειχτεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ΕΩ  (Giebink 1990).  Σε 

μία  προοπτική  τυχαιοποιημένη  μελέτη  σε  παιδιά  με  χρόνια  ΕΩ  χρησιμοποιήθηκε 

γλουταθειόνη.  Η  γλουταθειόνη  είναι  ένα  εξωκυττάριο  αντιοξειδωτικό,  και  στη 

συγκεκριμένη  μελέτη  χρησιμοποιήθηκε  με  τη  μορφή  ρινικού  spray,  με  πολύ 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Testa 2001). Η χρήση των αντιφλεγμονωδών στην ΕΩ 

δεν  έχει  ακόμη  διευκρινιστεί  και  απαιτείται  περεταίρω  μελέτη  προκειμένου  να 

καθοριστεί ο ρόλος τους στη θεραπεία της ΕΩ. 

 

6. Επιφανειοδραστικός παράγοντας (Surfactant) 

Μόλις  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  τεκμηριωθεί  η  ύπαρξη  του  επιφανειοδραστικού 

παράγοντα  στην  ευσταχιανή  και  στα  μέσο  ους  (McGuire  2002).  Η  χρήση  από  το 
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στόμα φαρμάκων διεγερτικών του επιφανειοδραστικού παράγοντα σε ασθενείς με 

ΕΩ έχει ερευνηθεί σε δυο μόνο μελέτες (Passali 1987, Malm 1992). Στην μία από τις 

δύο  βρέθηκε  σημαντική  βελτίωση  στην  ομάδα  που  χρησιμοποιήθηκαν  (Passali 

1987), ενώ στην άλλη δεν παρατηρήθηκε διαφορά από το placebo (Malm 1992). Η 

χρήση επιφανειοδραστικού παράγοντα τοπικά στο μέσο ους ή ενδορρινικά δεν έχει 

δοκιμαστεί. 

 

7. Αερισμός της ευσταχιανής σάλπιγγας 

Στους  ασθενείς  με  ΕΩ  συνιστάται  η  μάσηση  τσίχλας  ώστε  να  αποκατασταθεί 

παθητικά  η  βατότητα  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  ή  σε  απουσία  λοίμωξης  του 

ανώτερου  αναπνευστικού  η  δοκιμασία  Valsava  πολλές  φορές  την  ημέρα.  Έχει 

επίσης  χρησιμοποιηθεί  η  εμφύσηση  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  με  τη  μέθοδο 

Politzer  όπως  και  διάφοροι  μέθοδοι  «αυτό‐εμφύσησης»  της  ευσταχιανής  με 

διάφορες συσκευές (πχ Otovent). Σε μία εργασία μελετήθηκε η εμφύσηση 20 ώτων 

με  τη  μέθοδο  Politzer  και  βρέθηκε  ότι  η  αρνητική  πίεση  του  μέσου  ωτός  είχε 

επανέλθει  στα  προ  της  εμφύσησης  επίπεδα,  στα  60  min  μετά  την  εμφύσηση 

(Renvall  1984).  Η  αποτελεσματικότητα  των  εμφυσήσεων  της  ευσταχιανής  είναι 

αμφιλεγόμενα, φαίνεται όμως ότι: (1) μπορεί να έχουμε μια βραχυχρόνια βελτίωση 

σε  ορώδη  ΕΩ  (2)  η  βελτίωση αυτή  δεν  είναι  κλινικά  σημαντική  (3)  δεν  μπορεί  να 

εφαρμοστεί  επιτυχώς  σε  όλες  τις  ηλικίες  (4)  υπάρχει  αυξημένος  κίνδυνος 

βακτηριακής ή ιογενούς επιμόλυνσης του μέσου ωτός (5) δεν είναι αποτελεσματική 

σε όλους τους τύπους ΕΩ και όλους τους τύπους υγρών (Alper 2004). 
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

   

     

Σε αποτυχία της συντηρητικής αγωγής η αντιμετώπιση της μέσης ωτίτιδας με 

υγρό  είναι  χειρουργική.  Η  χειρουργική  αντιμετώπιση  γίνεται  με  μυριγγοτομή, 

αναρρόφηση  του  υγρού  του  μέσου  ωτός  και  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού 

(Buchman 2003, Alper 2004). Θεωρείται ότι 4 εβδομάδες παραμονής του αερισμού 

του  μέσου  ωτός,  είναι  επαρκείς  για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των  προβλημάτων 

στον  άνθρωπο  (Bluestone  1998).  Η  μυριγγοτομή  και  η  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού όμως δεν στερείται επιπλοκών όπως: η ωτόρροια, οι μόνιμες διατρήσεις 

του  τυμπανικού  υμένα,  η  δημιουργία  δευτεροπαθούς  χολοστεατώματος,  οι 

τυμπανοσκληρυντικές  αλλοιώσεις,  κ.α.  Διάφορες  άλλες  επεμβάσεις  έχουν 

χρησιμοποιηθεί  στην  αντιμετώπιση  της  εκκριτικής  ωτίτιδας,  όπως  η  Laser 

μυριγγοτομή,  η  αδενοτομή  με  ή  χωρίς  αμυγδαλεκτομή  και  σε  επιλεγμένες 

περιπτώσεις η μαστοειδεκτομή (Buchman 2003, Alper 2004). 

   

   

     

I. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η  απόφαση  για  την  χειρουργική  αντιμετώπιση  της  εκκριτικής  ωτίτιδας  εξαρτάται 

από τη διάρκεια της εκκριτικής ωτίτιδας, τον βαθμό της βαρηκοΐας που δημιουργεί 

η  ΕΩ,  τον  τύπο  του  υγρού,  την  παρουσία  ατελεκτασίας  ή  εισολκών  στη  χαλαρή 

μοίρα  του  τυμπανικού  υμένα  και  την  πιθανή  συνυπάρχουσα  μόνιμη  βαρηκοΐα 

(Bluestone 2004). 
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α. Διάρκεια της εκκριτικής ωτίτιδας 

Σε αμφοτερόπλευρη εκκριτική ωτίτιδα ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση 

έχουμε όταν αυτή διαρκεί για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, υπό την προϋπόθεση 

ότι έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μια αντιβιοτική αγωγή, (Bluestone 1995, Bluestone 

2004). 

Σε παιδιά με μονόπλευρη ΕΩ ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση έχουμε 

όταν  αυτή  διαρκεί  περισσότερο  από  6  μήνες.  Όταν  η  διάρκεια  της  ΕΩ  είναι 

άγνωστη,  ως  χρόνος  έναρξης  θεωρείται  η  στιγμή  της  διάγνωσης  (Bluestone 1995, 

Bluestone 2004). 

Ένδειξη  για  χειρουργική  αντιμετώπιση  έχουμε  σε  υποτροπιάζουσα  ΕΩ  η 

οποία δεν μεταπίπτει σε χρόνιο στάδιο, αλλά αθροιστικά έχουμε παρουσία υγρού 

στο μέσο ους για περισσότερο από 6 μήνες μέσα σε ένα έτος (Bluestone 2004). 

 

β. Βαθμός της βαρηκοΐας που δημιουργεί η εκκριτική ωτίτιδα 

Ένδειξη  για  χειρουργική  αντιμετώπιση  έχουμε  σε  αμφοτερόπλευρη  χρόνια 

εκκριτική ωτίτιδα όταν έχουμε στο καλύτερο αυτί απώλεια ακοής μεγαλύτερη ή ίση 

με 20 dB (Stool 1994, Bluestone 2004). 

 

γ. Τύπος του υγρού του μέσου ωτός 

Σε  περιπτώσεις  που  διακρίνεται  κατά  την  ωτοσκόπηση  μικρή  ποσότητα 

ορώδους  υγρού,  δηλαδή  παρατηρείται  υδραερικό  επίπεδο  ή  φυσαλίδες,  είναι 

προτιμότερη η παρακολούθηση του ασθενούς, ενώ σε περιπτώσεις όπου κατά την 

ωτοσκόπηση  παρατηρείται  βλεννώδες  υγρό  είναι  προτιμότερη  η  χειρουργική 

αντιμετώπιση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βαρηκοΐα που συσχετίζεται με την ΕΩ 
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εξαρτάται περισσότερο από την ποσότητα παρά από το είδος του υγρού (Bluestone 

2004). 

 

δ. Ατελεκτασία ή εισολκές του τυμπανικού υμένα 

Η παρουσία  χρόνιας  ατελεκτασίας  του  τυμπανικού  υμένα  (>3μήνες),  ιδίως 

σε  περιπτώσεις  όπου  έχουμε  τον  σχηματισμό  εισολκών  (retraction  pockets) 

αποτελούν  ένδειξη  χειρουργικής  αντιμετώπισης.  Σε  περιπτώσεις  όπου  η 

ατελεκτασία  είναι  γενικευμένη  ή  οι  εισολκές  που  σχηματίζονται  είναι  ιδιαίτερα 

μεγάλες  η  χειρουργική  αντιμετώπιση  ενδείκνυται  και  νωρίτερα  από  το  διάστημα 

των τριών μηνών (Bluestone 2004). 

 

ε. Συνυπάρχουσα μόνιμη βαρηκοΐα 

Σε ασθενείς όπου εκτός από την ΕΩ συνυπάρχει και άλλη μορφή βαρηκοΐας 

νευροαισθήτηριος  ή  αγωγιμότητας  (πχ  ωτοσκλήρυνση,  συμφύσεις  κα),  ή  σε 

ασθενείς που φέρουν ακουστικό βαρηκοΐας, η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να 

γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών (Bluestone 2004). 

 

 

II. ΜΥΡΙΓΓΟΤΟΜΗ ‐ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Η μυριγγοτομή με ή  χωρίς  τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού αποτελεί  τη 

βασική  χειρουργική  μέθοδο  αντιμετώπισης  της  χρόνιας  ΕΩ.  Προτάθηκε  από  τον 

Politzer  το  1894  αλλά  εγκαταλείφθηκε  για  περίπου  60  έτη  εξαιτίας  της  υψηλής 

συχνότητας των επιπλοκών. Επανεισάχθηκε το 1952 από τον Armstrong. Κατ' αυτή, 

μετά  από  τοπική  ή  γενική  αναισθησία  εκτελείται  τομή  στο  πρόσθιο  κάτω 
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τεταρτημόριο  του  τύμπανου  και  αναρροφάται  το  υγρό.  Επιτυγχάνεται  άμεση 

βελτίωση της ακοής, συνήθως όμως παρατηρείται υποτροπή της νόσου και πτώση 

της  ακουστικής  οξύτητας.  Για  αυτό  συνιστάται  και  τοποθέτηση  σωληνίσκου 

αερισμού,  ο  οποίος  υποκαθιστά  τη  λειτουργία  της  ΕΣ,  δηλαδή  επιτυγχάνει  τον 

αερισμό της κοιλότητας του μέσου ωτός. Οι σωληνίσκοι αερισμού κατασκευάζονται 

από  σιλικόνη,  teflon  ή  πλαστικό  σε  διάφορα  σχήματα  και  ανάλογα  με  το  χρόνο 

παραμονής  τους  διακρίνονται  σε  μικρού  χρόνου  παραμονής  (3‐12  μήνες),  μέσου 

χρόνου  παραμονής  (1‐2  χρόνια)  και  σε  μόνιμους  σωληνίσκους.  Οι  σωληνίσκοι 

αερισμού,  πλην  των  μονίμων,  αποβάλλονται  αυτόματα  με  τη  μεταναστευτική 

ικανότητα που έχει το επιθήλιο της εξωτερικής στιβάδας της τυμπανικής μεμβράνης 

και της επιδερμίδας του έξω ακουστικού πόρου (Maw 1987). 

Η ευσταχιανή σάλπιγγα φυσιολογικά εξυπηρετεί (1) τον αερισμό του μέσου 

ωτός  και  την  εξισορρόπησης  της  πίεσης  του  μέσου  ωτός  με  την  ατμοσφαιρική 

πίεση,  (2)  την παροχέτευση των εκκρίσεων του μέσου ωτός στο ρινοφάρυγγα,  και 

(3) την προστασία του μέσου ωτός από ήχους και εκκρίσεις (Healy 2003). Με τους 

σωληνίσκους  αερισμού  εξυπηρετούνται  οι  δυο  από  τις  τρείς  λειτουργίες  της 

ευσταχιανής, δηλαδή ο αερισμός και η εξισορρόπηση των πιέσεων του μέσου ωτός, 

και η παροχέτευση των εκκρίσεων του μέσου ωτός προς τον έξω ακουστικό πόρο. 

Βέβαια  η  προστατευτική  λειτουργία  της  ευσταχιανής  καταργείται  με  τους 

σωληνίσκους  αερισμού  καθώς  το  μέσο  ους  επικοινωνεί  άμεσα  με  τον  έξω 

ακουστικό  πόρο  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  κίνδυνος  επιμόλυνσης.  Με  την 

εξισορρόπηση  των  πιέσεων  αποφεύγεται  η  δημιουργία  χρόνιας  αρνητικής  πίεσης 

στο  μέσο  ους,  και  κατ'  επέκταση  όλη  η  αλυσίδα  των  γεγονότων  που  οδηγεί  στην 

δημιουργία της εκκριτικής ωτίτιδας (Bluestone 1998, Bluestone 2004). 
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Οι  γενικές  ενδείξεις  τοποθέτησης  των  σωληνίσκων  αερισμού  είναι:  (1) 

χρόνια  ή  υποτροπιάζουσα  εκκριτική  ωτίτιδα,  (2)  υποτροπιάζουσα  οξεία  μέση 

ωτίτιδα,  (3)  επιπλοκές  μέσης  ωτίτιδας,  (4)  δυσλειτουργία  της  ευσταχιανής 

σάλπιγγας και (5) πρόληψη βαροτραύματος. Οι συχνότερες από αυτές τις ενδείξεις 

είναι η χρόνια εκκριτική ωτίτιδα και η πρόληψη της υποτροπιάζουσας οξείας μέσης 

ωτίτιδας (Bluestone 2004). 

Η  αποτελεσματικότητα  της  μυριγγοτομής  με  ή  χωρίς  την  τοποθέτηση 

σωληνίσκων αερισμού στην εκκριτική ωτίτιδα έχει εκτιμηθεί σε πολλές μελέτες και 

έχει αποδειχτεί η επάρκειά τους στην αποκατάσταση της ΕΩ και της ακοής αλλά και 

οι επιπλοκές τους. Οι Gates και συνεργάτες το 1987 σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη 

σε παιδιά με χρόνια εκκριτική ωτίτιδα που δεν ανταποκρινόταν στην συντηρητική 

θεραπεία,  συνέκριναν  τις  εξής  χειρουργικές  μεθόδους:  (1)  μυριγγοτομή,  (2) 

μυριγγοτομή με τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (3) αδενοτομή και μυριγγοτομή 

και  (4)  αδενοτομή  με  μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού.  Στη 

μελέτη  αυτή  φάνηκε  ότι:  (1)  η  μυριγγοτομή  χωρίς  την  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού  υστερεί  σημαντικά  όλων  των  άλλων  μεθόδων  και  (2)  η  αδενοτομή 

συνδυαζόμενη  με  μυριγγοτομή  είχε  παρόμοια  αλλά  ελαφρά  καλύτερα 

αποτελέσματα  από  την  μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού,  η 

οποία και προτάθηκε σαν η καλύτερη πρώτη χειρουργική προσέγγιση των ασθενών 

αυτών (Gates 1987). 

Οι Mandel  και  συνεργάτες  σε  δυο  τυχαιοποιημένες  μελέτες  σε  παιδιά  με 

χρόνια  εκκριτική  ωτίτιδα  που  δεν  ανταποκρινόταν  στην  συντηρητική  θεραπεία, 

συνέκριναν  τις  εξής  ομάδες:  (1)  μυριγγοτομή,  (2)  μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση 

σωληνίσκων  αερισμού  (3)  καμία  χειρουργική  επέμβαση  (control  group), 



64 

καταλήγοντας  στο  συμπέρασμα  ότι  η  μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού  υπερτερεί  σημαντικά  και  της  μυριγγοτομής  και  της  μη  χειρουργικής 

αντιμετώπισης  στην  αποκατάσταση  της  ΕΩ  και  της  ακοής,  προτείνοντας  την 

μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού  σαν  την  καλύτερη  πρώτη 

χειρουργική προσέγγιση των ασθενών αυτών (Mandel 1989, Mandel 1992). 

 

 

III. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Η  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού  δεν  στερείται  επιπλοκών  (Mandel 

1992,  Goode  1996,  Prokopakis  2002,  Buchman  2003,  Alper  2004).  Σε  μία  μετα‐

ανάλυση που πραγματοποιήθηκε το 2001 διαπιστώθηκε ότι οι επιπλοκές αυτές ναι 

μεν  είναι  συχνές,  αλλά  συνήθως  είτε  είναι  παροδικές  είτε  χωρίς  να  δημιουργούν 

ιδιαίτερα  λειτουργικά  προβλήματα  (Kay  2001).  Οι  επιπλοκές  της  τοποθέτησης 

σωληνίσκων αερισμού διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α. αυτές που εμφανίζονται 

κατά  την  τοποθέτηση  των  σωληνίσκων,  β.  επιπλοκές  που  εμφανίζονται  ενώ  οι 

σωληνίσκοι  είναι στη θέση  τους  και  γ.  επιπλοκές που  εμφανίζονται μετά από  την 

αποβολή των σωληνίσκων (Evans 2004). Όλες οι επιπλοκές που έχουν δημοσιευτεί 

στη διεθνή βιβλιογραφία συνοψίζονται στον πίνακα 2. 

Ορισμένες  από  τις  επιπλοκές  δεν  είναι  σπάνιες  όπως  οι 

τυμπανοσκληρυντικές αλλοιώσεις που εμφανίζονται σε ποσοστό που φτάνει το 70% 

των  περιπτώσεων.  Άλλες  επιπλοκές  εμφανίζονται  σπανιότερα  όπως:  ατελεκτασίες 

στο 6% των περιπτώσεων, εισολκέςτουτυμπανικούυμένα σε ποσοστό5.2% και 
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σχηματισμός  κοκκιωμάτων  στο  5%  των  περιπτώσεων  (Bluestone  1998,  Mandel 

1992,  Jassir 2001, D' Eredita 2004, Ragab 2005). Οι  σημαντικότερες από αυτές  τις 

επιπλοκές,  είναι  οι  μόνιμες  διατρήσεις  του  τυμπανικού  υμένα  και  η  πυώδης 

ωτόρροια. 

 

Παραμονή διάτρησης στον τυμπανικό υμένα 

Η  παραμονή  διάτρησης  στον  τυμπανικό  υμένα  αποτελεί  τη  σοβαρότερη 

επιπλοκή  της  τοποθέτησης  σωληνίσκων  αερισμού.  Μια  διάτρηση  μετά  από 

τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού θεωρείται μόνιμη όταν παραμένει  για 3 μήνες 

μετά  τη  αποβολή  ή  αφαίρεση  του  σωληνίσκου  (Helidonis  2004).  Η  συχνότητα 

εμφάνισης της επιπλοκής κυμαίνεται για τους σωληνίσκους βραχείας διάρκειας από 
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0.5 έως 2%, ενώ για τους μακράς διαρκείας από 3 έως 47.5% (Levine 1994). Οι Kay 

και  συνεργάτες  σε  μια  μετα‐ανάλυση  που  πραγματοποίησαν,  διαπίστωσαν  ότι  η 

συχνότητα  διάτρησης  μετά  από  σωληνίσκους  αερισμού  είναι  2.2%  για  τους 

βραχείας και 16.6% για τους μακράς διάρκειας σωληνίσκους (Kay 2001). 

Ο κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας για την εμφάνιση διάτρησης είναι ο 

χρόνος  παραμονής  του  σωληνίσκου  (Levine  1994).  Πιστεύεται  ότι  όταν  ο 

σωληνίσκος  παραμένει  για  διάστημα  18‐36  μηνών  η  πιθανότητα  εμφάνισης 

διάτρησης  αυξάνεται  (Helidonis  2004).  Άλλοι  παράγοντες  που  παίζουν  ρόλο  στην 

εμφάνιση  διάτρησης  μετά  από  σωληνίσκους  αερισμού  είναι  η  δυσλειτουργία  της 

ευσταχιανής,  η  παρουσία  ταυτόχρονα  παραρρινοκολπίτιδας  ή  αλλεργίας,  η  κακή 

χειρουργική  τεχνική,  η  κατάσταση  του  τυμπανικού  υμένα,  η  παρουσία 

υποτροπιάζουσας  οξεία  μέσης  ωτίτιδας  η  οποία  δεν  αντιμετωπίστηκε  σωστά  με 

αντιβιοτικά και η χρήση σωληνίσκων μακράς διάρκειας (Helidonis 2004). 

 

Πυώδης ωτόρροια 

Η ωτόρροια είναι η συχνότερη επιπλοκή της τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού. Η 

μετα‐ανάλυση  των  μελετών  που  πραγματοποιήθηκαν  από  το  1966  έως  το  1999 

έδειξε  ότι  η  ωτόρροια  εμφανίζεται  στο  16%  των  περιπτώσεων  κατά  την  πρώιμη 

μετεγχειρητική  περίοδο  και  στο  26%  των  ασθενών  αργότερα  κατά  την  περίοδο 

παρακολούθησης  (Kay  2001).  Η  πλειονότητα  των  περιπτώσεων  ωτόρροιας 

αποκαθίσταται αυτόματα χωρίς θεραπεία  (Rosenfeld 2000). Η ωτόρροια μετά από 

τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού  διακρίνεται  σε:  πρώιμη,  όψιμη  και  χρόνια  ή 

εμμένουσα (Heikkinen 2004). 
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  Η  πρώιμη  ωτόρροια  εμφανίζεται  από  την  2η  έως  4η  μετεγχειρητική 

εβδομάδα  στο 10‐20%  των  παιδιών.  Η  χρήση  είτε ωτικών  αντιβιοτικών  σταγόνων 

κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, είτε αντιβιοτικής αγωγής από το στόμα για τις 

πρώτες  μετεγχειρητικές  ημέρες  προφυλάσσει  από  την  εμφάνιση  της  ωτόρροιας 

(Heikkinen 2004). 

Ως  όψιμη  χαρακτηρίζεται  η  ωτόρροια  όταν  εμφανίζεται  μετά  από  τον  1ο 

μήνα μετεγχειρητικά και στις περισσότερες περιπτώσεις συσχετίζεται με λοιμώξεις 

του  ανώτερου  αναπνευστικού  (Mandel  1994).  Αντιμετωπίζεται  με  λήψη 

καλλιέργειας  και  αντιβιοτική  αγωγή  (εμπειρική  per  os  αρχικά  και  στη  συνέχεια 

ανάλογα με τα αποτελέσματα της καλλιέργειας) (Heikkinen 2004). 

Ως  χρόνια  ή  εμμένουσα  χαρακτηρίζεται  η  ωτόρροια  όταν  διαρκεί  για 

περισσότερο από 1 εβδομάδα παρά την λήψη αντιβιοτικής αγωγής σύμφωνης με τα 

αποτελέσματα  καλλιέργειας.  Αρκετές  φορές  η  αιτία  της  είναι  ο  σχηματισμός 

κοκκιώματος  γύρω  από  το  σωληνίσκο  αερισμού  ή  χολοστεατώματος.  Η 

αντιμετώπισή  της απαιτεί  καθημερινό  τοπικό καθαρισμό,  συνδυασμό ώτο‐τοπικής 

και συστηματικής αντιβιοτικής αγωγής, ενώ μπορεί να χρειαστεί και αφαίρεση του 

σωληνίσκου (Heikkinen 2004). 

 

 

IV. LASER ΜΥΡΙΓΓΟΤΟΜΗ 

Η ονομασία LASER είναι αρκτικόλεξο, δηλαδή προέρχεται από τα αρχικά των 

λέξεων Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, και ερμηνεύεται 

ως  Ενίσχυση  του Φωτός  μέσω  Εξαναγκασμένης  Εκπομπής  Ακτινοβολίας.  Η  άμεση 

καταστροφή του ιστού, η αναίμακτη αφαίρεση, η περιορισμένη χρήση εργαλείων, η 
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μεγάλη  ακρίβεια  χειρισμών,  η  ελάχιστη  βλάβη  των  παρακειμένων  ιστών  και  η 

μείωση  του  μετεγχειρητικού  πόνου  και  οιδήματος  αποτελούν  μερικά  από  τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης των laser στη χειρουργική (Βελεγράκης 2002). 

Η  χρήση  laser  για  την  πραγματοποίηση  μυριγγοτομής  αποτελεί  μια 

εναλλακτική  τεχνική  μυριγγοτομής,  κατά  την  οποία  με  τη  χρήση  των  ακτινών 

εξαχνώνουμε  αναίμακτα  και  με  ακρίβεια  τμήμα  του  τυμπανικού  υμένα 

δημιουργώντας ένα κυκλικό άνοιγμα διαμέτρου 1‐3 mm. Το 1982 ο Goode ήταν ο 

πρώτος  που  πραγματοποίησε  πειραματικά  μυριγγοτομές  χρησιμοποιώντας  CO2 

laser, αναδεικνύοντας αμέσως δυο βασικά πλεονεκτήματα  της  laser μυριγγοτομής 

συγκριτικά  με  την  απλή  μυριγγοτομή:  α.  ο  χρόνος  σύγκλεισης  της  μυριγγοτομής 

ήταν μεγαλύτερος με τη χρήση laser (7 ημέρες) από ότι με την απλή μυριγγοτομή (2 

ημέρες),  β.  ο  κίνδυνος  τραυματισμού  του  έξω  ακουστικού  πόρου  και  του  μέσου 

ωτός  ήταν  σαφώς  μικρότερος  (Goode  1982).  Οι  Soderberg  και  συνεργάτες 

χρησιμοποίησαν πειραματικά σε ποντικούς τη CO2  laser μυριγγοτομή και πέτυχαν 

χρόνους σύγκλεισης 2 έως 3 εβδομάδες (Soderberg 1984). 

Οι  Silverstein  και  συνεργάτες  πραγματοποίησαν  σε  ανθρώπους  CO2  laser 

μυριγγοτομές  διαμέτρου  1  έως  3  mm  και  ανακοίνωσαν  χρόνους  σύγκλεισης  3 

εβδομάδων.  Ο  χρόνος  διαβατότητας  της  laser  μυριγγοτομής  ήταν  8πλάσιος  του 

χρόνου σύγκλεισης της απλής μυριγγοτομής και 3πλάσιος αυτού που επιτεύχθηκε 

στη  μελέτη  του  Goode  (1982).  Επιπλέον,  η  μετεγχειρητική  παρακολούθηση  των 

ασθενών  με  εκκριτική  ωτίτιδα  έδειξε  ότι  το  80%  των  ασθενών  δεν  είχε 

υποτροπιάσει3 μήνες μετά την επέμβαση (Silverstein 1996). 

Όμως παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, η Laser μυριγγοτομή φαίνεται ότι στις 

περισσότερες  περιπτώσεις  δεν  παρέχει  επαρκή  χρόνο  αερισμού  του  μέσου  ωτός 
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(Soderberg  1984,  Estrem  1999,  Reilly  2004,  Prokopakis  2005).  Παρότι  έχουν 

δημοσιευθεί  αρκετές  κλινικές  μελέτες,  δεν  υπάρχουν  ακόμη  τυχαιοποιημένες 

προοπτικές  μελέτες  ούτε  μετα‐αναλύσεις  (Reilly  2004).  Φαίνεται  ότι  η  Laser 

μυριγγοτομή  έχει  ένα  ενδιάμεσο  χρόνο  διαβατότητας  περίπου  3  εβδομάδων.  Ο 

χρόνος αυτός φαίνεται  να  εξαρτάται από  τις παραμέτρους ρύθμισης  του  laser,  το 

μέγεθος της μυριγγοτομής, το σχήμα της μυριγγοτομής και την θέση της διάτρησης 

(Silverstein 1996, D' Eredita 2004, Prokopakis 2005). 

Η laser μυριγγοτομή, αν και η αποτελεσματικότητα της δεν έχει ξεκαθαρίσει 

ακόμη,  εμφανίζει  αρκετά  πλεονεκτήματα  έναντι  της  μυριγγοτομής  και  της 

τοποθέτησης  σωληνίσκων  αερισμού.  Το  μεγάλο  πλεονέκτημα  της  laser 

μυριγγοτομής συγκριτικά με  την  τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού είναι  το πολύ 

χαμηλό  ποσοστό  επιπλοκών  (Prokopakis  2005,  Soderberg  1984,  Estrem  1999, 

Estrem 2000), καθώς οι επιπλοκές που έχουν δημοσιευτεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

είναι  ελάχιστες  και  περιορίζονται  σε  case  reports  (Reilly  2004).  Επιπλέον  με  τη 

χρήση  του  laser  μπορούμε  να  πραγματοποιήσουμε  με  εξαιρετική  ακρίβεια, 

αναίμακτα και χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο τραυματισμού του μέσου ωτός, επεμβάσεις 

μυριγγοτομής ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου. Το βασικό μειονεκτήματα 

της laser μυριγγοτομή είναι το κόστος που απαιτείται για τον απαραίτητο εξοπλισμό 

και  η  ιδιαίτερη  εκπαίδευση  του  προσωπικού  που  απαιτείται  προκειμένου  η 

επέμβαση να πραγματοποιείται με ασφάλεια (Reilly 2004). 
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V. ΑΔΕΝΟΤΟΜΗ ΜΕ  Ή ΧΩΡΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ 

Παρότι ο ρόλος της αδενοτομής μόνης ή σε συνδυασμό με αμυγδαλεκτομή 

δεν έχει απόλυτα διευκρινιστεί, η αδενοτομή φαίνεται να βελτιώνει τη λειτουργία 

της ευσταχιανής σάλπιγγας και να διευκολύνει την παροχέτευση των εκκρίσεων του 

μέσου  ωτός.  Οι  αδενοειδείς  παίζουν  με  δύο  τρόπους  ρόλο  στη  δημιουργία  της 

εκκριτικής ωτίτιδας: α. όταν είναι υπερτροφικές προκαλούν μηχανική απόφραξη της 

ευσταχιανής και β. όταν είναι μικρού μεγέθους αποτελούν ρεζερβουάρ βακτηρίων 

(Honjo 1998). 

Οι Maw  και  συνεργάτες  το  1984  σε  μελέτη  τους  διαπίστωσαν  σημαντική 

βελτίωση  της  χρόνιας  ΕΩ  μετά  από  αδενοτομή  και  ότι  ο  συνδυασμός  της 

αδενοτομής  με  αμυγδαλεκτομή  δεν  επιφέρει  καλύτερα  αποτελέσματα.  Η  πιθανή 

εξήγηση  είναι  ότι,  εξαιτίας  των  ουλοποιήσεων  που  προκαλούνται  στους 

αμυγδαλικούς  βόθρους  και  στη  μαλθακή  υπερώα  από  την  αμυγδαλεκτομή, 

μεταβάλλεται η ανατομία και η λειτουργία του ρινοφάρυγγα. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης  ήταν  τα  ίδια,  ανεξάρτητα  από  ηλικία,  φύλο  ή  μέγεθος  των  αδενοειδών 

(Maw 1984). 

Σε επόμενη μελέτη τους διαπιστώθηκε ότι όταν η τοποθέτηση σωληνίσκων 

αερισμού  συνοδεύεται  από  τη  πρώτη  επέμβαση  με  αδενοτομή  η  πιθανότητα 

υποτροπής  μειώνεται.  Στη  μελέτη  αυτή  η  ανάγκη  για  επανατοποθέτηση 

σωληνίσκων αερισμού μειώθηκε συνολικά σε 36% από 54%  στις περίπτωση όπου 

πραγματοποιήθηκε  μόνο  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού.  Πιο  συγκεκριμένα  η 

ανάγκη επανεπέμβασης ήταν στους ασθενείς όπου έγινε συνδυασμός αδενοτομής‐

σωληνίσκων  9%  στον  1ο  χρόνο,  32%  στην  3ετία  και  34%  στην  5ετία,  ενώ  στους 
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ασθενείς όπου έγινε μόνο τοποθέτηση σωληνίσκων ήταν 37% στον 1ο χρόνο, 66% 

στην 3ετία και 67% στην 5ετία (Maw 1995). 

Αντίθετα, ο Fiellau‐Nikolajsen (1984) σε μελέτη 42 παιδιών δεν βρήκε καμία 

διαφορά στην αντιμετώπιση της επιμένουσας ΕΜΩ μεταξύ των παιδιών που είχαν 

υποβληθεί  μόνο  σε  μυριγγοτομή  και  των  παιδιών  που  είχαν  υποβληθεί  σε 

μυριγγοτομή  και  αδενοτομή.  Συμπερασματικά,  ο  ρόλος  της  αδενοτομής  στην 

αντιμετώπιση της χρόνιας ΕΜΩ δεν είναι εξακριβωμένος. 

   

     

VI. ΜΑΣΤΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ 

Από ορισμένους έχει προταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η μαστοειδεκτομή 

για τη χειρουργική αντιμετώπιση της χρόνιας εκκριτικής ωτίτιδας. Πιο συγκεκριμένα 

έχει  χρησιμοποιηθεί  σε  περιπτώσεις  αποτυχίας  αντιμετώπισης  με  σωληνίσκους 

αερισμού  όπου  έχουμε  ακτινολογικά  ευρήματα  που  αναδεικνύουν  μειωμένο 

αερισμό ή κατάληψη της μαστοειδούς,  επί επίμονης ωτόρροιας αμέσως μετά από 

τοποθέτηση  των  σωληνίσκων  αερισμού,  σε  σπάνιες  περιπτώσεις  οπού  έχουμε 

ανάπτυξη  χοληστερινικού  κοκκιώματος  και  σε  περιπτώσεις  όπου  έχουμε 

σχηματισμό  μεγάλων  εισολκών  (3ου  βαθμού)  του  τυμπανικού  υμένα  (Ozgirgin 

2004). 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ 

 

   

I.  Παιδιά  με  αμφοτερόπλευρη  ΕΩ  για  διάστημα  μικρότερο  των  3  μηνών  ή 

Μονόπλευρη ΕΩ για διάστημα μικρότερο των 6μηνών 

Είναι γνωστό ότι η ΕΩ, σε ένα κατά τα άλλα υγιές παιδί, η οποία εμφανίζεται 

μετά από ένα επεισόδιο οξείας μέσης ωτίτιδας ή διαπιστώνεται ως τυχαίο εύρημα 

σε μια εξέταση ρουτίνας, στις περισσότερες περιπτώσεις θα λυθεί αυτόματα χωρίς 

θεραπεία. 

Η  χορήγηση  αντιβιοτικής  αγωγής  από  το  στόμα  σε  περιπτώσεις  ΕΩ  έχει 

εκτιμηθεί  σε  9  τυχαιοποιημένες  τυφλές  μελέτες.  Στις  6  από  αυτές  βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική υψηλότερη αποκατάσταση της ΕΩ στα άτομα που λάμβαναν 

αντιβιοτική αγωγή σε σχέση με το placebo. Η μεταανάλυση των 9 αυτών μελετών, 

έδειξε  ότι  υπάρχει  μία  ήπια  (15%)  αλλά  στατιστικά  σημαντική  επίδραση  των 

αντιβιοτικών στην λύση της ΕΩ. 

Έτσι  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  το  παιδί  θα  πρέπει  αφενός  να 

παρακολουθείται και αφετέρου να του χορηγείται μία απλή αντιβιοτική αγωγή από 

το στόμα για μερικές ημέρες ώστε να βοηθήσουμε την λύση του υγρού (Bluestone 

1995, Bluestone 2003, Alper 2004). 

 

II. Παιδιά με αμφοτερόπλευρη ΕΩ για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 3 μηνών ή 

Μονόπλευρη ΕΩ για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 6μηνών 

Η χρόνια ΕΩ συσχετίζεται με απώλεια ακοής και σε ορισμένες περιπτώσεις 

με  διαταραχές  της  αίθουσας.  Επιπρόσθετα  είναι  επίσης  βέβαιο  ότι  μπορεί  να 
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επηρεάσει  την ανάπτυξη  του λόγου στα παιδιά. Με  τη γρήγορη αντιμετώπισή  της 

βελτιώνονται γρήγορα τα συμπτώματα και από την ακοή και στην  ισορροπία, ενώ 

υπάρχουν  και  ορισμένες  μελέτες  που  δείχνουν  βελτίωση  και  της  ανάπτυξης  του 

λόγου. 

Εάν  τα  παραπάνω  συνυπολογιστούν  με  το  ότι,  η  αμφοτερόπλευρη 

παραμονή  του  υγρού  για  διάστημα  μεγαλύτερο  ή  ίσο  των  3  μηνών  έχει  αφενός 

μειωμένες  πιθανότητες  να  απορροφηθεί  αυτόματα  και  αφετέρου  μπορεί  να 

προκαλέσει δομικές και λειτουργικές αλλαγές στο μέσο ους, γίνεται εμφανές ότι σε 

αυτές  τις  περιπτώσεις  η  χειρουργική  αντιμετώπιση  είναι  προτιμότερη  από  την 

παρακολούθηση και την συντηρητική αντιμετώπιση. 

Σε περιπτώσεις που έχουμε σε ένα υγιές παιδί μονόπλευρη ΕΩ για διάστημα 

μεγαλύτερο ή ίσο των 6μηνών χωρίς να έχουμε απώλεια ακοής μεγαλύτερη από 20 

dB,  χωρίς  καθυστέρηση  στην  ανάπτυξη  της  γλώσσας  ή  μαθησιακές  δυσκολίες  και 

χωρίς αλλοιώσεις στον τυμπανικό υμένα ή το μέσο ους μπορούμε να συνεχίσουμε 

να  το  παρακολουθούμε.  Σε  αντίθετη  όμως  περίπτωση  όπου  έχουμε  σημαντική 

απώλεια ακοής, αίσθημα πληρότητας, μαθησιακές δυσκολίες και αλλοιώσεις στον 

τυμπανικό  υμένα  ή  στο  μέσο  ους  η  χειρουργική  αποτελεί  την  ενδεδειγμένη 

αντιμετώπιση (Bluestone 1995, Bluestone 2003, Alper 2004). 

 

III. Ειδικές περιπτώσεις 

Σε  παιδιά  με  κρανιοπροσωπικές  ανωμαλίες,  νευρολογικές  ανωμαλίες  κλπ 

απαιτείται πιο επιθετική αντιμετώπιση και το κριτήριο της απώλειας ακοής των 20 

dB δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς.  
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Παιδιά  με  βαρηκοΐα  είτε  νευροαισθητήριο  είτε  αγωγιμότητας  μπορεί  να 

έχουν  μια  σημαντική  απώλεια  της  ακοής  λόγω  μιας  ΕΩ.  Μια  απώλεια  ακοής  της 

τάξεως  των  20  ‐  30  dB  λόγω  ΕΩ  σε  αυτά  τα  παιδιά  μπορεί  να  μετατρέψουν  την 

βαρηκοΐα  τους  από  μέτρια  σε  σοβαρή.  Γενικά  στα  παιδιά  με  καθυστερημένη 

ανάπτυξη  του  λόγου  ή  με  νοητική  καθυστέρηση  η  ΕΩ  επηρεάζει  την  ακοή  τους 

περισσότερο  από  ότι  στα  φυσιολογικά  παιδιά.  Σε  αυτά  τα  παιδία  η  χειρουργική 

αντιμετώπιση της ΕΩ με σωληνίσκους αερισμού πρέπει να γίνετε νωρίτερα. 

Τα  παιδιά  με  υπερωιοσχιστία  σχεδόν  πάντα  έχουν  ΕΩ.  Αν  και  με  τη 

χειρουργική αντιμετώπιση  της σχιστίας βελτιώνεται  η  λειτουργία  της  ευσταχιανής 

και του μέσου ωτός, η ΕΩ σε αυτά τα παιδιά δεν είναι σπάνια και μετεγχειρητικά. 

Εάν κατά το χρόνο της χειρουργικής αντιμετώπισης της σχιστίας διαπιστωθεί υγρό 

στο  μέσο  ους  θα  πρέπει  να  γίνεται  ταυτόχρονα  και  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού. Σε παιδιά επίσης με τρισωμία 21 η επίπτωση της ΕΩ είναι πολύ υψηλή 

και θα πρέπει και σε αυτές τις περιπτώσεις να είμαστε πιο επιθετικοί χειρουργικά. 

(Bluestone 1995, Bluestone 2003, Alper 2004). 

 

IV. Θεραπεία εκκριτικής ωτίτιδας στα παιδιά και κόστος 

Η  αντιμετώπιση  της  ΕΩ  αποτελεί  ένα  από  τα  ιατρικά  προβλήματα  των 

παιδιών  που  η  διάγνωση,  παρακολούθηση  και  αντιμετώπισή  του  συνολικά 

δημιουργεί υψηλό κόστος στα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο (Alper 2004). Η 

μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού  αποτελεί  τη  συχνότερη 

χειρουργική  επέμβαση  στα  παιδιά  κάτω  των  15  ετών  με  συχνότητα  96.9 

επεμβάσεις/10.000 παιδιά (Kozak 1997). 
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Οι Berman και συνεργάτες ανέπτυξαν ένα «μοντέλο» θεραπείας της ΕΩ στα 

παιδιά  το  οποίο  να  λαμβάνει  υπόψη  και  οικονομικά  κριτήρια.  Σύμφωνα  με  αυτό 

προτείνουν  τη  χορήγηση σχήματος με  κορτικοστεροειδή  και αντιβιοτικά  εάν η  ΕΩ 

δεν  έχει  υποχωρήσει  αυτόματα  στις  6  εβδομάδες.  Εάν  η  ΕΩ  επιμένει  στις  9 

εβδομάδες  χορήγηση  ξανά  αντιβιοτικών  και  εάν  δεν  έχει  υποχωρήσει  την  12η 

εβδομάδα  τότε  να  γίνεται  χειρουργική  αντιμετώπιση  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού (Berman 1994). 
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ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

 

   

Η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στη χειρουργική, με διάφορες μορφές και 

συσκευές, χρονολογείται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η τεχνολογία των 

Ραδιοσυχνοτήτων  αποτελεί  μια  νέα,  χαμηλού  κόστους  τεχνολογία  η  οποία  είναι 

ασφαλής  και  εύκολη  στη  χρήση.  Οι  περισσότερες  ηλεκτρο‐χειρουργικές  συσκευές 

γενικά  λειτουργούν  σε  συχνότητες  από  200  έως  1000  kHz.  Οι  συσκευές  που 

λειτουργούν σε αυτό το φάσμα προκαλούν θέρμανση του ηλεκτροδίου που έρχεται 

σε επαφή με τους ιστούς, παρέχοντας σε αυτούς άμεση θερμική ενέργεια. 

Οι  ραδιοσυχνότητες  διακρίνονται  σε  χαμηλών  και  υψηλών συχνοτήτων.  Οι 

ραδιοσυχνότητες  χαμηλών  συχνοτήτων  χρησιμοποιούν  ραδιοκύματα  συχνότατος 

100kHz έως 500kHz (εικόνα 9). Σε αυτές τις συχνότητες παράγεται θερμική ενέργεια 

στο  ηλεκτρόδιο  η  οποία  και  άμεσα  μεταδίδεται  στον  ιστό.  Αυτό  έχει  σαν 

αποτέλεσμα η θερμική διασπορά και η απορρόφηση θερμότητας από  τον  ιστό να 

μην είναι ελεγχόμενες (Plant 2002, Maddern 2002, Aferzon 2002, Shehata 2005). 

Οι ραδιοσυχνότητες υψηλών συχνοτήτων (>1,500kHz) χρησιμοποιούν ραδιοκύματα 

συχνότατος  1.7MHz  έως  4.0  MHz  (εικόνα  9),  τα  οποία  μεταδίδονται  από  το 

ηλεκτρόδιο  στους  ιστούς  χωρίς  να  έχουμε  θέρμανση  του  ηλεκτροδίου.  Τα 

ραδιοκύματα απορροφούνται από το νερό που υπάρχει στα κύτταρα προκαλώντας 

αύξηση της θερμότητας σε αυτά. Έτσι προκαλείται ελεγχόμενο τραύμα στους ιστούς 

ενώ η θερμική διασπορά είναι ελάχιστη (Plant 2002, Maddern 2002, Aferzon 2002, 

Shehata 2005). 
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  Το  ηλεκτρο‐χειρουργικό  κύκλωμα  κατά  τη  χρήση  των  ραδιοσυχνοτήτων 

αποτελείται  από  την  κεντρική  μονάδα  παραγωγής  των  ραδιοσυχνοτήτων 

(radiofrequency  generator),  το  ενεργό  ηλεκτρόδιο,  τη  γείωση  και  τον  ασθενή.  Η 

θερμική διασπορά (Lateral Heat: LH) στους γύρω ιστούς και κατ' επέκταση η ιστική 

βλάβη που προκαλείται από την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από: 1. την 

κυματομορφή (Wave Form: W), 2. το μέγεθος του ηλεκτροδίου (Electrode Size: Ε), 3. 

τη  συχνότητα  του  ραδιοκύματος  (Frequency:  F),  4.  την  ένταση  ισχύος  του 

ραδιοκύματος (Power Intensity: I) και 5. το χρόνο εφαρμογής των ραδιοσυχνοτήτων 

(Time:  Τ).  Η  θερμική  διασπορά  υπολογίζεται  με  βάση  τον  τύπο:  LH  = W*E*F*I*T 

(Plant 2002, Maddern 2002, Aferzon 2002, Shehata 2005). 

Το  σύστημα  ραδιοσυχνοτήτων  Ellman  Surgitron  που  χρησιμοποιήθηκε  στη 

μελέτη  αυτή  έχει  τη  δυνατότητα  παραγωγής  5  διαφορετικών  κυματομορφών:  1. 

Fully  Filtered,  2.Fully  Rectified  3.  Partially  Rectified,  4.  Fulguration  και  5.  Bipolar 

(εικόνα 10). Με τη Fully Filtered κυματομορφή έχουμε την μικρότερη θερμική 
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διασπορά  και  με  την  Partially  Rectified  κυματομορφή  έχουμε  τη  μέγιστη,  ενώ  η 

θερμική  διασπορά  στην  Fully  Rectified  κυματομορφή  είναι  σε  ενδιάμεσες  τιμές 

(Aferzon 2002). Με το συνδυασμό των παραπάνω κυματομορφών προκύπτουν τα 5 

modes λειτουργίας του ηλεκτροχειρουργικού συστήματος ραδιοσυχνοτήτων Ellman 

Surgitron: 1. Cut, 2. Cut/Coag, 3. Hemo, 4. Fulgurate Spark και 5.Bipolar. 

Η  χρήση Ραδιοσυχνοτήτων υψηλών συχνοτήτων μπορεί  να αποτελέσει  μια 

εναλλακτική  μέθοδο  για  την  πραγματοποίηση  μυριγγοτομών.  Μέχρι  σήμερα  έχει 

δημοσιευτεί μόνο μια πειραματική μελέτη  για  τη  χρήση  των ραδιοσυχνοτήτων σε 

επεμβάσεις μυριγγοτομής  (Cakir 2002). Οι Cakir και συνεργάτες πραγματοποίησαν 

μυριγγοτομές με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων σε 30 ινδικά χοιρίδια χρησιμοποιώντας 

το  σύστημα  Ellman  Surgitron.  Σε  όλα  τα  αυτιά  όπου  χρησιμοποιήθηκαν  μόνο 
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ραδιοσυχνότητες,  οι  μυριγγοτομές  είχαν  επουλωθεί  μέσα  στην  πρώτη  εβδομάδα 

(Cakir 2002).  Για  τη διενέργεια μυριγγοτομών σε ανθρώπους έχει δημοσιευτεί μια 

μόνο μελέτη. Στη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκαν 43 μυριγγοτομές με το σύστημα 

Ellman  Surgitron.  Ο  μέσος  χρόνος  διαβατότητας  μυριγγοτομής  που  επιτεύχθηκε 

ήταν 3.5 εβδομάδες (Ragab 2005). 

Η  χρήση  των  ραδιοσυχνοτήτων  σε  επεμβάσεις  μυριγγοτομής  αποτελεί  μια 

νέα  τεχνική,  και  απαιτείται  περεταίρω  έρευνα  προκειμένου  να  διαπιστωθούν  οι 

παράμετροι  ρύθμισης  των  ραδιοσυχνοτήτων  (modes  ραδιοσυχνοτήτων,  έντασης 

ισχύος  και  ηλεκτρόδια),  με  τις  οποίες  θα  έχουμε  το  ιδανικότερο  αποτέλεσμα  σε 

επεμβάσεις μυριγγοτομής. 
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ΑΝΤΙΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

  Τα τελευταία χρόνια έχει δοκιμαστεί, σε πειραματικό περισσότερο επίπεδο, 

η χρήση αντιεπουλωτικών παραγόντων σε επεμβάσεις μυριγγοτομής, προκειμένου 

να παραταθεί ο χρόνος επούλωσης της μυριγγοτομής. Σκοπός των μελετών αυτών 

είναι να διαπιστωθεί εάν με κάποιον από τους παράγοντες αυτούς, είναι δυνατόν 

να  επιτύχουμε  χρόνους  σύγκλεισης  μυριγγοτομής  επαρκείς,  ώστε  να 

χρησιμοποιηθούν  σαν  εναλλακτική  μέθοδος  της  τοποθέτησης  σωληνίσκων 

αερισμού. Οι αντιεπουλωτικοί παράγοντες που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα 

σε επεμβάσεις μυριγγοτομής είναι η 5‐ Φθόριο‐ουρακίλη και η Μυτομυκίνη C. 

 

5‐ΦΘΟΡΙΟ ΟΥΡΑΚΙΛΗ 

Η 5‐φθοριοουρακίλη αποτελεί ένα παράγωγο της πυριμιδίνης. Η χημική της 

δομή συσχετίζεται με την θυμίνη και την ουρακίλη. Οι μεταβολίτες της αναστέλλουν 

τη  δράση  της  συνθετάσης  της  θυμιδιλάσης,  η  οποία  μετατρέπει  τα 

ριβονουκλεοτίδια σε δεσοξυριβονουκλεοτίδια, καταστέλλοντας με αυτόν τον τρόπο 

τη σύνθεση του DNA. Η 5‐φθοριοουρακίλη χρησιμοποιείται ως αντινεοπλασματικό 

φάρμακο.  Επιπλέον  χρησιμοποιείται  ως  αντιεπουλωτικός  παράγοντας  στη 

χειρουργική  του  γλαυκώματος  κατά  τα  τελευταία  10  χρόνια,  είτε  τοπικά  είτε 

εννίεται υπό του επιπεφυκότος μετεγχειρητικά. (Fitzpatrick 1999, Loon 1999). 

Οι  Cakir  και  συνεργάτες  τοποθέτησαν  διάλυμα  5‐  φθοριοουρακίλης  σε 

μυριγγοτομές  που  πραγματοποίησαν  με  ραδιοσυχνότητες  σε  ινδικά  χοιρίδια, 

προκειμένου  να  παρατείνουν  το  χρόνο  σύγκλεισης  της  μυριγγοτομής.  Σε  όλες  τις 
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περιπτώσεις οι μυριγγοτομές επουλώθηκαν σε διάστημα 2‐3 εβδομάδων, ενώ στα 

αυτιά  όπου  χρησιμοποιήθηκαν  μόνο  ραδιοσυχνότητες,  οι  μυριγγοτομές  είχαν 

επουλωθεί  μέσα  στην  πρώτη  εβδομάδα  (Cakir  2002).  Η  5‐  φθοριοουρακίλη  έχει 

επίσης  χρησιμοποιηθεί  σε  επεμβάσεις  απλής  μυριγγοτομής  σε  ποντίκια 

επιτυγχάνοντας μέσο χρόνο σύγκλεισης μυριγγοτομής 14.62 ημερών, ενώ στα αυτιά 

όπου έγινε μόνο απλή μυριγγοτομή ο χρόνος σύγκλεισης ήταν 10.4 ημέρες  (Cincik 

2005).  Παρότι  φαίνεται  ότι  με  την  5‐  φθοριοουρακίλη  παρατείνεται  ο  χρόνος 

σύγκλεισης,  ο  χρόνος  που  έχει  μέχρι  τώρα  επιτευχθεί  δεν  είναι  αρκετός ώστε  να 

προταθεί ως εναλλακτική μέθοδος της τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού. 

 

ΜΥΤΟΜΥΚΙΝΗ C 

Η  Μυτομυκίνη  C  είναι  μία  αμινογλυκοσίδη  με  αλκυλιωτική 

αντινεοπλασματική  δράση  η  οποία  παράγεται  από  το  μύκητα  Streptomyces 

caespitosus. Δρα αναστέλλοντας εκλεκτικά την αντιγραφή του DNA,  τη μίτωση και 

την πρωτεινοσύνθεση επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία επούλωσης. 

Είναι  δραστική  σε  όλους  τους  τύπους  κυττάρων  ανεξάρτητα  από  τη  φάση  του 

κυτταρικού  κύκλου.  Ακόμη  και  τα  κύτταρα  που  δεν  συνθέτουν  ενεργά  DNA  δεν 

πολλαπλασιάζονται  μετά  από  έκθεση  σε  μυτομυκίνη  (Estrem  1999,  Yucel  2000, 

Estrem  2000,  Jassir  2001, O'Reilly  2001,  Jassir  2003,  Estrem  2000).  Η  μυτομυκίνη 

χρησιμοποιείται  με ασφάλεια ως αντινεοπλασματικό  στον άνθρωπο από  το 1983. 

Επίσης  χρησιμοποιείται  ως  τοπικός  αντιεπουλωτικός  παράγοντας  στην 

οφθαλμολογία στη χειρουργική γλαυκώματος, πτερυγίου, δακρυοκυστορινοστομίας 

και  για  την  πρόληψη  υποεπιθηλιακής  ίνωσης  μετά  από  διαθλαστική  χειρουργική 

κερατοειδούς.  Στην  ωτορινολαρυγγολογία  η  χρήση  της  σαν  επικουρικός 
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αντιεπουλωτικός  παράγοντας  βρίσκεται  υπό  μελέτη  σε  επεμβάσεις  λειτουργικής 

ενδοσκοπικής  χειρουργικής  των  παραρρινίων  κόλπων,  στη  χειρουργική  της 

ατρησίας των ρινικών χοανών, και στη χειρουργική των στενώσεων του λάρυγγα και 

της  τραχείας  (Estrem  1999,  Estrem  2000,  Jassir  2001,  O'Reilly  2001,  Yucel  2000, 

Velegrakis 2002, Jassir 2003, Estrem 2000, D' Eredita 2004, Ragab 2005). 

 

 

 

Τοπικά η μυτομυκίνη‐C έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε πειραματικές μελέτες 

για  την  παράταση  του  χρόνου  σύγκλεισης  της  laser  μυριγγοτομής,  δίνοντας 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Estrem 1999, Estrem 2000, Jassir 2001, O'Reilly 2001, 

Yucel  2000,  Jassir  2003,  Estrem  2000).  Συγκριτικά  με  την  5‐  φθοριοουρακίλη  έχει 

αποδειχτεί σε καλλιέργεια ινοβλαστών κουνελιού ότι η μυτομυκίνη έχει 100 φορές 
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ισχυρότερη  ανασταλτική  δράση  στην  μίτωση  (Yamamoto  1990).  Σε  επεμβάσεις 

απλής  μυριγγοτομής  σε  ποντικούς  έχει  αποδειχτεί  ότι  με  την  μυτομυκίνη 

επιτυγχάνουμε 3 φορές μεγαλύτερη παράταση του χρόνου σύγκλεισης σε σχέση με 

την 5‐ φθοριοουρακίλη (Cincik 2005). 

Οι  Estrem  και  Batra  πρώτοι  χρησιμοποίησαν  μυτομυκίνη  σε  ποντικούς 

προκειμένου  να  παρατείνουν  την  επούλωση  του  τυμπανικού  υμένα.  Στη  μελέτη 

τους  χρησιμοποιώντας  διάλυμα  μυτομυκίνης  (2mg/ml)  για  10  λεπτά  επί  των 

μυριγγοτομών  που  πραγματοποίησαν  με  KTP  laser,  κατάφεραν  να  παρατείνουν 

σημαντικά το χρόνο σύγκλεισης, επιτυγχάνοντας χρόνο σύγκλεισης 6.5 εβδομάδων, 

ενώ στα αυτιά που χρησιμοποιήθηκε φυσιολογικός ορός ο χρόνος σύγκλεισης ήταν 

1.5  εβδομάδες..  Επιπλέον  παρατήρησαν  ότι  με  τη  χρήση  της  μυτομυκίνης  για 

χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  10  λεπτών  ο  χρόνος  σύγκλεισης  δεν 

παρατείνεται  σημαντικά  (Estrem  1999).  Τα  αποτελέσματα  αυτά  επιβεβαιώθηκαν 

πειραματικά  και  από  άλλους  ερευνητές  (Estrem  2000,  Jassir  2001, O'Reilly  2001, 

Yucel 2000, Jassir 2003). 

Οι  Jassir  και  συνεργάτες  απέδειξαν  πειραματικά  ότι    υπάρχει  δοσολογική 

συσχέτιση μεταξύ της δόσης της μυτομυκίνης που χρησιμοποιείται  τοπικά και  του 

χρόνου  σύγκλεισης  της  laser  μυριγγοτομής.  Όταν  η  μυτομυκίνη  χρησιμοποιείται 

στην  τυμπανοστομία  σε  δόσεις  μεγαλύτερες  από  0.4  mg/ml  δεν  παρατείνεται 

σημαντικά ο χρόνος σύγκλεισης. Επιπλέον με την αύξηση της δόσης πάνω από 0.4 

mg/ml παρατηρείται μεγαλύτερη ωτόρροια που υποδηλώνει πιθανή τοξικότητα του 

φαρμάκου  στο  μέσο  ους.  Αντίθετα  σε  συγκεντρώσεις  μικρότερες  0.2 mg/ml  δεν 

παρατηρήθηκε ωτόρροια (Jassir 2003). 
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Η  δράση  της  μυτομυκίνης  έχει  δοκιμαστεί  και  πριν  από  τη  διενέργεια  της 

μυριγγοτομή  (preapplication).  Οι  Estrem  και  Baker  ανακοίνωσαν  στατιστικώς 

σημαντική  παράταση  της  επούλωσης  KTP  laser  μυριγγοτομής  σε  ποντίκια, 

χρησιμοποιώντας 0.1 ml μυτομυκίνης 2 mg/ml τοπικά στον τυμπανικό υμένα για 15 

λεπτά πριν τη διενέργεια των μυριγγοτομών σε σχέση με τους μάρτυρες οπού δεν 

είχε  χρησιμοποιηθεί  μυτομυκίνη.  Οι    μέσοι  χρόνοι  σύγκλεισης  που  επιτεύχθηκαν 

ήταν 9.5  εβδομάδες  στα  αυτιά  που  χρησιμοποιήθηκε  μυτομυκίνη,  ενώ  στα  αυτιά 

που χρησιμοποιήθηκε φυσιολογικός ήταν 1.5 εβδομάδες  (Estrem 2000). Οι Kaftan 

και  συνεργάτες  μελέτησαν  συγκριτικά,  σε 12  ποντικούς,  την  επίδραση  στην  απλή 

μυριγγοτομή  της  εφαρμογής  διαλύματος  μυτομυκίνης 2 mg/ml  για 10  λεπτά πριν 

και  μετά  την  επέμβαση,  και  διαπίστωσαν  υπεροχή  της  χρήσης  της  πριν  τη 

μυριγγοτομή  (Kaftan  2006  Α).  Όμως  οι  Evren  και  συνεργάτες  δεν  διαπίστωσαν 

στατιστικώς  σημαντική  διαφορά  στο  χρόνο  επούλωσης  της  απλής  μυριγγοτομής 

εφαρμόζοντας  διάλυμα  μυτομυκίνης  0.4  mg/ml  για  5  λεπτά  πριν  και  μετά  την 

μυριγγοτομή  (Evren  2007).  Η  εφαρμογή  μυτομυκίνης  πριν  τη  μυριγγοτομή  έχει 

χρησιμοποιηθεί  και  στον  άνθρωπο.  Ο  D'  Eredita  δεν  διαπίστωσε  παράταση  του 

χρόνου  σύγκλεισης  της  laser  μυριγγοτομής  σε 15  παιδιά  με  εκκριτική ωτίτιδα,  με 

την  χρήση  για  5  λεπτά  πριν  την  επέμβαση  gelfoams  εμποτισμένων  με  0.2  ml 

διαλύματος μυτομυκίνης 4 mg/ml (D'Eredita 2004). Αντιθέτως ο Ragab, ανακοίνωσε 

σημαντική παράταση του χρόνου σύγκλεισης μυριγγοτομής με ραδιοσυχνότητες, σε 

41 ασθενείς με εκκριτική ωτίτιδα και με υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα, με την 

χρήση  για  10  λεπτά  πριν  την  επέμβαση  gelfoams  εμποτισμένων  με  διάλυμα 

μυτομυκίνης 0.4 mg/ml (Ragab 2005). 
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Οι Kaftan και συνεργάτες, προκειμένου να παρατείνουν ακόμη περισσότερο 

την  αντιεπουλωτική  δράση  της  μυτομυκίνης  πριν  τη  μυριγγοτομή,  πρότειναν  τον 

συνδυασμό  τοπικά  μυτομυκίνης  ‐  δεξαμεθαζόνης.  Στη  μελέτη  τους 

πραγματοποίησαν  αμφοτερόπλευρα  απλή  μυριγγοτομή  σε  12  ποντικούς,  ενώ  σε 

όλα  τα  αυτιά  πριν  την  επέμβαση  εφάρμοσαν  στον  τυμπανικό  υμένα  διάλυμα 

μυτομυκίνης  2 mg/ml  για  10  λεπτά.  Στα  μισά  αυτιά  κατά  την  3η,  6η,  9η  και  14η 

μετεγχειρητική  ημέρα  χρησιμοποιήθηκε  τοπικά  διάλυμα  δεξαμεθαζόνης 4 mg/ml. 

Το  αποτέλεσμα  του  πειράματός  τους  ήταν  να  επιτύχουν  σημαντικά  μεγαλύτερο 

χρόνο  σύγκλεισης  της  απλής  μυριγγοτομής  στα  αυτιά  οπού  χρησιμοποιήθηκε  ο 

συνδυασμός μυτομυκίνης ‐ δεξαμεθαζόνης (Μ.Ο. 32 ημέρες) από ότι στα αυτιά που 

χρησιμοποιήθηκε μόνο μυτομυκίνη (Μ.Ο. 17.5 ημέρες) (Kaftan 2006 Β). 

Η  μυτομυκίνη  είναι  αμινογλυκοσίδη  και  δυνητικά  θα  μπορούσε  να  έχει 

ωτοτοξική  δράση.  Παρόλα  αυτά  φαίνεται  και  από  πειραματικές  αλλά  και  από 

κλινικές  μελέτες  ότι  η  χρήση  της  είναι  ασφαλής.  Πειραματικά  οι  Jassir  και 

συνεργάτες  χρησιμοποιώντας  ωτοακουστικές  εκπομπές  (distortion‐product 

otoacoustic emissions audiograms) σε ινδικά χοιρίδια όπου είχαν πραγματοποιήσει 

laser  μυριγγοτομές,  δεν  διαπίστωσαν  διαφορές  μεταξύ  των  μαρτύρων  και  των 

αυτιών που χρησιμοποιήθηκε μυτομυκίνη  (Jassir 2001). Οι Yazawa  και συνεργάτες 

χρησιμοποίησαν  μυτομυκίνη  και  πειραματικά  και  κλινικά  σε  επεμβάσεις  του 

ενδολεμφικού  ασκού  σε  ασθενείς  με  νόσο  Meniere,  χωρίς  να  διαπιστωθεί 

ωτοτοξικότητα  (Yazawa 1999). Ο D' Eredita  δεν  διαπίστωσε  καμία απώλεια ακοής 

μετά από 2 έτη μετεγχειρητικής παρακολούθησης 15 παιδιών που είχαν υποβληθεί 

σε  laser  μυριγγοτομή  και  στα  οποία  πριν  την  επέμβαση  είχαν  χρησιμοποιηθεί 

τοπικά  στον  τυμπανικό  υμένα  gelfoams  εμποτισμένα  με  0.2  ml  διαλύματος 
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μυτομυκίνης 4 mg/ml (D' Eredita 2004). Ούτε ο Ragab ο οποίος χρησιμοποίησε, σε 

41  ασθενείς  με  υποτροπιάζουσα  οξεία  μέση  και  εκκριτική  ωτίτιδα,  διάλυμα 

μυτομυκίνης 0.4 mg/ml για 10 λεπτά πριν τη μυριγγοτομή με ραδιοσυχνότητες, δεν 

διαπίστωσε  μετεγχειρητικά  νευροαισθητήρια  βαρηκοΐα  κατά  την  ακοομέτρηση  σε 

κανένα  ασθενή  (Ragab  2005).  Επιπρόσθετα  δεν  υπάρχει  καμία  αναφορά  στη 

βιβλιογραφία  για  ωτοτοξικότητα  από  τη  συστηματική  χορήγηση  της  μυτομυκίνη, 

παρόλο  που  χρησιμοποιείται  ως  χημειοθεραπευτικός  παράγοντας  στον  άνθρωπο 

από το 1983. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μυτομυκίνη σε μεγάλες συγκεντρώσεις 

μπορεί να δράσει ως καρκινογόνο, οι δόσεις όμως που χρησιμοποιείται τοπικά σε 

επεμβάσεις  μυριγγοτομής  είναι  πάρα  πολύ  μικρές  σε  σχέση  με  αυτές  που 

χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία (D' Eredita 2004). 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Συγκριτική πειραματική μελέτη της μυριγγοτομής με τη χρήση Ραδιοσυχνοτήτων 

με  τη  Laser  μυριγγοτομή  σε  κουνέλια:  η  αποτελεσματικότητα  της  χρήσης  της 

Μυτομυκίνης ‐C στις παραπάνω τεχνικές. 

Σκοπός:  Να  συγκρίνουμε  σε  πειραματόζωα  τη  Laser  μυριγγοτομή  με  τη 

μυριγγοτομή  με  τη  χρήση  Ραδιοσυχνοτήτων,  καθώς  και  να  εκτιμήσουμε  την 

επίδραση  της  Μυτομυκίνης  στις  παραπάνω  τεχνικές,  ώστε  να  αναδειχτεί  η 

θεραπευτική μεθοδολογία η οποία θα εξασφαλίζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα 

και τις ελάχιστες επιπλοκές κατά την κλινική της εφαρμογή. 

Μέθοδος: Αμφοτερόπλευρες μυριγγοτομές πραγματοποιήθηκαν υπό γενική 

αναισθησία σε 40 κουνέλια. Σε 20 πειραματόζωα πραγματοποιήθηκε μυριγγοτομή 

με  τη  χρήση Ραδιοσυχνοτήτων  (40 ώτα),  ενώ στα υπόλοιπα 20  πειραματόζωα  (40 

ώτα)  Laser  μυριγγοτομή.  Σε  όλα  τα  δεξιά  αυτιά  τοποθετήθηκαν  gelfoams 

εμποτισμένα  με  μυτομυκίνη  (0.3 mg/ml)  για  10  λεπτά,  ενώ  στα  αριστερά  αυτιά 

gelfoams  εμποτισμένα  με  φυσιολογικό  ορό.  Η  μετεγχειρητική  παρακολούθηση 

περιλάμβανε την ωτοσκόπηση υπό χειρουργικό μικροσκόπιο σε εβδομαδιαία βάση 

μέχρι τη σύγκλειση της μυριγγοτομής. Στατιστικές τεχνικές επιβίωσης Kaplan‐Meier 

χρησιμοποιήθηκαν για να συγκριθούν οι χρόνοι σύγκλεισης μυριγγοτομής. 

Αποτελέσματα: Οι μέσοι χρόνοι σύγκλεισης μυριγγοτομής για τα αυτιά όπου 

χρησιμοποιήθηκε  φυσιολογικός  ορός  ήταν:  1.85  εβδομάδες  (95%  Confidence 

Interval:  1.556‐2.144  εβδομάδες)  για  τη  Laser  μυριγγοτομή,  και  1.70  εβδομάδες 

(95% Confidence Interval: 1.494‐1.906 εβδομάδες) για τη μυριγγοτομή με τη χρήση 

Ραδιοσυχνοτήτων.  Η  διαφορά  αυτή  δεν  ήταν  σημαντική  (p>0.5).  Η  χρήση 

μυτομυκίνης  παρέτεινε  σημαντικά  (p<0.0001)  το  χρόνο  σύγκλεισης  και  της  Laser 
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μυριγγοτομής και της μυριγγοτομής με τη χρήση Ραδιοσυχνοτήτων. Οι μέσοι χρόνοι 

σύγκλεισης  μυριγγοτομής  για  τα  αυτιά  όπου  χρησιμοποιήθηκε  μυτομυκίνη  ήταν: 

5.45 εβδομάδες (95% Confidence Interval: 5.226‐5.674 εβδομάδες) για τη Laser και 

5.55  εβδομάδες  (95%  Confidence  Interval:  5.285‐5.815  εβδομάδες)  για  τη 

μυριγγοτομή με τη χρήση Ραδιοσυχνοτήτων. Η διαφορά αυτή δεν ήταν σημαντική 

(p>0.5). 

Συμπεράσματα:  Δεν  υπάρχει  στατιστικώς  σημαντική  διαφορά  στους 

χρόνους  σύγκλεισης  της  Laser  μυριγγοτομής  και  της  μυριγγοτομής  με  τη  χρήση 

Ραδιοσυχνοτήτων  στα  κουνέλια.  Η  μυτομυκίνη  C  παρατείνει  σημαντικά  τους 

χρόνους σύγκλεισης και στις δύο τεχνικές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων  αερισμού  αποτελεί  τη 

συχνότερη  χειρουργική  επέμβαση  για  την  αντιμετώπιση  της  εκκριτικκής ωτίτιδας, 

ενώ οι ενδείξεις  και η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού 

έχουν  τεκμηριωθεί  πολύ  καλά  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  (Bluestone 1998, Mandel 

1992, Goode 1996, Buchman 2003, Alper 2004, Prokopakis 2002, Prokopakis 2005).  

Θεωρείται  ότι  4  εβδομάδες  αερισμού  του  μέσου ωτός,  είναι  επαρκείς  για 

την  αντιμετώπιση  της  εκκριτικής  ωτίτιδας  στον  άνθρωπο  (Bluestone  1998).  Οι 

σωληνίσκοι  αερισμού  μπορούν  να  παραμείνουν  στην  θέση  τους  για  διάστημα  το 

οποιο  φτάνει  τους  8  με  10  μήνες  (Kenna  2001).  Επιπρόσθετα,  η  τοποθέτηση 

σωληνίσκων  αερισμού  δεν  στερείται  επιπλοκών  όπως:  η  ωτόρροια,  οι  μόνιμες 

διατρήσεις  του  τυμπανικού  υμένα,  η  δημιουργία  δευτεροπαθούς 

χολοστεατώματος,  οι  τυμπανοσκληρυντικές  αλλοιώσεις,  η  «πτώση»  του 

σωληνίσκου στο μέσο ους κα  (Mandel 1992, Goode 1996, Kenna 2001, Prokopakis 

2002, Buchman 2003, Alper 2004).  

Η  «ιδανική»  χειρουργική  μέθοδος  για  την  αντιμετώπιση  της  εκκριτικής 

ωτίτιδας θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή χρόνο αερισμού του μέσου ωτός και να 

μην συνοδευεται από τις επιπλοκές που  εμφανίζονται από την τοποθέτηση και την 

μακροχρόνια παραμονή των σωληνίσκων αερισμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι η εκτίμηση της επάρκειας και ασφάλειας της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων και 

του συνδυασμού τους με την Μυτομυκίνη σαν εναλλακτική μέθοδος μυριγγοτομής, 

καθώς  και  η  σύγκριση  με  ήδη  υπάρχουσες  μεθόδους,  ώστε  να  αναδειχτεί  η 

θεραπευτική μεθοδολογία η οποία θα εξασφαλίζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα 

και τις ελάχιστες επιπλοκές κατά την κλινική της εφαρμογή.   
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Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που έγινε προσπάθεια να απαντηθούν με 

τη συγκεκριμένη μελέτη είναι: 

1. ποιος είναι ο χρόνος σύγκλεισης της μυριγγοτομής με χρήση Ραδιοσυχνοτήτων 

σε πειραματόζωα . 

2. ποιος είναι ο χρόνος σύγκλεισης της Laser μυριγγοτομής σε πειραματόζωα. 

3. ποιο  είναι  το  αποτέλεσμα  του  συνδυασμού  των  παραπάνω  μεθόδων  με  τη 

χρήση Μυτομυκίνης C. 

4. ποιες είναι οι διαφορές του χρόνου σύγκλεισης μεταξύ της Laser μυριγγοτομής 

και  της  μυριγγοτομής  με  χρήση  Ραδιοσυχνοτήτων,  και  των  συνδυασμών  των 

τεχνικών αυτών με τη χρήση Μυτομυκίνης. 

5. ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές των διαφόρων μεθόδων. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν 40 πειραματόζωα (κουνέλια). Όλα τα 

πειραματόζωα ήταν περίπου της ίδιας ηλικίας και του ίδιου βάρους (περίπου 3500 

g).  Όλες  οι  επεμβάσεις  στα  πειραματόζωα  γίνανε  υπό  γενική  αναισθησία.  Για  τη 

γενική  αναισθησία  χρησιμοποιήθηκαν  Ξυλαζίνη  και  Κεταμίνη.  Τα  κουνέλια  πρώτα 

ζυγιζόταν και στη συνέχεια τους χορηγούνταν 5 mg/kg Ξυλαζίνης ενδομυϊκά. Μετά 

από 5 λεπτά τους χορηγούνταν 35 mg/kg Κεταμίνης ενδομυϊκά. 

Ένα από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν η προσέγγιση του 

τυμπανικού  υμένα  των  κουνελιών.  Λόγω  της  διαφορετικής  κατασκευής  του 

πτερυγίου των κουνελιών, για την προσέγγιση του τυμπανικού υμένα απαιτούνται 

ωτοσκόπια  μήκους  περίπου  10cm,  πράγμα  που  κάνει  τους  χειρισμούς  για  την 

πραγματοποίηση  των  μυριγγοτομών  ιδιαίτερα  δύσκολους  και  σε  πολλές 

περιπτώσεις  αδύνατους.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  ο  τράγος  και  ο  αντίτραγος  στο 

κουνέλι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος αφενός, και αφετέρου συνδέονται με μία πτυχή 
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δέρματος. Προκειμένου να προσεγγίσουμε εύκολα τον τυμπανικό υμένα, σε όλα τα 

πειραματόζωα πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία μία «χαλαρωτική τομή». 

Πιο  συγκεκριμένα,  με  τη  χρήση  μονοπολικής  διαθερμίας  διαχωρίστηκε  η  πτυχή 

δέρματος που υπάρχει μεταξύ τράγου και αντίτραγου όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 

Μετεγχειρητικά  σε  όλα  τα  πειραματόζωα  χορηγήθηκε  αντιβιοτική  αγωγή  με 

Cotrimoxazole  (48  mg/kg  SC  bid)  για  5  ημέρες  προκειμένου  να  μειωθεί  η 

πιθανότητα μετεγχειρητικής φλεγμονής. Επιπλέον καθημερινά για 7 ημέρες γινόταν 

τοπική περιποίηση του χειρουργικού τραύματος. 
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Δυο μήνες μετά, προκειμένου να επουλωθεί πλήρως η «χαλαρωτική τομή» 

(εικόνα  2),  στα  αυτιά  όλων  των  πειραματόζωων  (αριθμός  αυτιών  ν=80) 

πραγματοποιήθηκε  μυριγγοτομή  υπό  γενική  αναισθησία.  Προτού  να  υποβληθούν 

σε  μυριγγοτομή  τα  αυτιά  όλων  των  κουνελιών  επισκοπήθηκαν  με  τη  βοήθεια 

χειρουργικού  μικροσκοπίου  όπου  διαπιστώθηκε  ότι  όλα  είχαν  φυσιολογικό 

τυμπανικό υμένα και δεν εμφάνιζαν παθολογία στο μέσο ους. 

Σε  όλα  τα  αυτιά  πραγματοποιήθηκαν  μυριγγοτομές  στο  πρόσθιο  κάτω 

τεταρτημόριο  του  τυμπανικού  υμένα.  Δύο  διαφορετικές  τεχνικές 

χρησιμοποιήθηκαν: 1. μυριγγοτομή με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και 2. CO2 Laser 

μυριγγοτομή,  ενώ  χρησιμοποιήθηκε  τοπικά  στα  μισά  αυτιά Gelfoam  εμποτισμένο 

με  διάλυμα  μυτομυκίνης  0.3 mg/ml  και  στα  άλλα  μισά Gelfoam  εμποτισμένο  με 

φυσιολογικό  ορό.  Πιο  συγκεκριμένα,  τα  πειραματόζωα  χωρίστηκαν  στις  εξής  δύο 

ομάδες:  

Ομάδα Α: 20 κουνέλια (40 αυτιά) 

• αριστερό αυτί (n=20 αυτιά): μυριγγοτομή με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων 

+ τοποθέτηση στην μυριγγοτομή για 10 λεπτά Gelfoam εμποτισμένου με 

φυσιολογικό ορό. 

• δεξιό αυτί (n=20 αυτιά): μυριγγοτομή με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων + 

τοποθέτηση  στην  μυριγγοτομή  για 10  λεπτά Gelfoam  εμποτισμένου  με 

διάλυμα μυτομυκίνης.  

Ομάδα Β: 20 κουνέλια (40 αυτιά) 

• αριστερό αυτί (n=20 αυτιά): CO2 Laser μυριγγοτομή + τοποθέτηση στην 

μυριγγοτομή για 10 λεπτά Gelfoam εμποτισμένου με φυσιολογικό ορό. 
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• δεξιό  αυτί  (n=20  αυτιά):  CO2  Laser  μυριγγοτομή  +  τοποθέτηση  στην 

μυριγγοτομή  για  10  λεπτά  Gelfoam  εμποτισμένου  με  διάλυμα 

μυτομυκίνης. 

Θα πρέπει  να σημειωθεί ότι πρώτα πραγματοποιήθηκε  το πείραμα στην ομάδα Α 

και αφού συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα για την ομάδα των ραδιοσυχνοτήτων, 

όπου  δεν  υπήρχε  προηγούμενη  εμπειρία,  και  κρίθηκαν  αξιόλογα  συνεχίστηκε  το 

πείραμα στην ομάδα Β. 

Για  την  διενέργεια  των  μυριγγοτομών  στην  ομάδα  Α  (Ραδιοσυχνότητες), 
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χρησιμοποιήθηκαν  η  συσκευή  ραδιοσυχνοτήτων  υψηλών  συχνοτήτων  Ellman 

Surgitron  (Ellman  International  Inc,  Oceanside,  NY)  και  χειρουργικό  μικροσκόπιο 

Zeiss με αντικειμενικό φακό 300mm. Χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρόδιο TEE 230 ενώ 

η  κεντρική  μονάδα  του  Ellman  Surgitron  ρυθμίστηκε  στο  Cut/Coag  mode  (fully 

rectified:  50%Cut  ‐  50%Coag)  με  10  power  grade  (εικόνα  3).  Η  διάμετρος  της 

μυριγγοτομής  κυμαινόταν  από  1  έως  1.5mm.  Κατά  τη  διενέργεια  της  επέμβασης 

λαμβανόταν  ιδιαίτερη  προσοχή  ώστε  να  μην  προκληθεί  τραυματισμός  στον  έξω 

ακουστικό πόρο ή το μέσο ους (εικόνα 4). 

 

 

Στην  ομάδα  Β  (CO2  Laser)  για  τη  διενέργεια  των  επεμβάσεων 

χρησιμοποιήθηκε συσκευή Sharplan CO2 laser, σε συνδυασμό με οπτικό σύστημα 

μετάδοσης  Microslad  και  712  Aquspot,  προσαρμοσμένο  σε  χειρουργικό 

μικροσκόπιο Zeiss  (φακός 300 mm). Η συνήθης διάμετρος σημείου εστίασης ήταν 

0,65 mm (focus 0) και η δέσμη που χρησιμοποιήθηκε ήταν κάθετη στους ιστούς, με 

ισχύ 1,5 W και διάρκεια παλμού 0.2sec. Η διάμετρος της μυριγγοτομής κυμαινόταν 
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από 1 έως 1.5mm και για την πραγματοποίηση της απαιτούνταν πολλαπλές «βολές» 

(εικόνα 5).  Σε όλα τα αριστερά αυτιά τοποθετήθηκε στην μυριγγοτομή για 10 λεπτά 

Gelfoam  εμποτισμένο  με  φυσιολογικό  ορό,  ενώ  σε  όλα  τα  δεξιά  αυτιά 

τοποθετήθηκε για 10 λεπτά Gelfoam εμποτισμένο με διάλυμα μυτομυκίνης 0.3%. Σε 

όλα τα πειραματόζωα χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή με Cotrimoxazole  (48 mg/kg 

SC  bid)  για  5  ημέρες  προκειμένου  να  μειωθεί  η  πιθανότητα  μετεγχειρητικής 

φλεγμονής. 

 

 

Η  μετεγχειρητική  παρακολούθηση  περιλάμβανε  την  ωτοσκόπηση  υπό 

χειρουργικό  μικροσκόπιο  σε  εβδομαδιαία  βάση  μέχρι  τη  σύγκλειση  της 

μυριγγοτομής.  Η  σύγκλειση  της  μυριγγοτομής  ελέγχτηκε  επιπλέον  με 

τυμπανόγραμα.  Για  τη  διενέργεια  των  τυμπανογραμμάτων  στα  πειραματόζωα 

χρησιμοποιήθηκε  ο  τυμπανογράφος  του  Ακοολογικού  Εργαστηρίου  του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου,  με  τις  εξής  ρυθμίσεις: External  range, 

Ταχύτητα 50dPa/sec, Probe tone 226 Hz, Volume ~ 2.0 cc (εικόνα 6). 
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Σε κάθε ομάδα εκτιμηθήκαν και καταγράφηκαν οι παρακάτω παράμετροι: 

1. Χρόνος Διαβατότητας Μυριγγοτομής: Ως χρόνος διαβατότητας ορίσθηκε ο χρόνος 

που απαιτείται για την επούλωση της μυριγγοτομής. 

2.  Πιθανές  μετεγχειρητικές  επιπλοκές:  Όπως  ωτόρροια,  μόνιμες  διατρήσεις, 

ατροφικές ουλές, κλπ. 

Τα δεδομένα καταγράφηκαν σε μια βάση δεδομένων και στη συνέχεια τα δεδομένα 

για  κάθε  τεχνική  αναλύθηκαν  και  συγκρίθηκαν  στατιστικά.  Προκειμένου  να 
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συγκριθούν οι χρόνοι διαβατότητας των μυριγγοτομών χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 

επιβίωσης  Kaplan‐Meier  ενώ  το  τεστ  Breslow  (Generalized  Wilcoxon) 

χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η σημαντικότητα. Για τον έλεγχο των στατιστικών 

δοκιμασιών θεωρήσαμε:   P > 0.05: μη σημαντικό αποτέλεσμα 

        P < 0.05: σημαντικό αποτέλεσμα 

P < 0.01: πολύ σημαντικό αποτέλεσμα 

        P < 0.001: πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε όλα τα αυτιά των πειραματόζωων είχαμε σύγκλειση της μυριγγοτομής. Οι 

χρόνοι  διαβατότητας  μυριγγοτομής  για  κάθε  αυτί φαίνονται  στον πίνακα 1  και  οι 

μέσοι χρόνοι διαβατότητας για κάθε ομάδα στον πίνακα 2. 
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Στα  αριστερά  αυτιά  στην  ομάδα  Α  ο  μέσος  χρόνος  διαβατότητας 

μυριγγοτομής  ήταν  1.70  εβδομάδες  (95%  Confidence  Interval:  1.494‐1.906 

εβδομάδες),  ενώ στην ομάδα Β ο μέσος  χρόνος διαβατότητας μυριγγοτομής ήταν 

1.85 εβδομάδες (95% Confidence Interval: 1.556‐2.144 εβδομάδες). Στα δεξιά αυτιά 

στην  ομάδα  Α  ο  μέσος  χρόνος  διαβατότητας  μυριγγοτομής  ήταν  5.55  εβδομάδες 

(95%  Confidence  Interval:  5.285‐5.815  εβδομάδες),  ενώ  στην  ομάδα  Β  ο  μέσος 

χρόνος διαβατότητας μυριγγοτομής ήταν 5.45 εβδομάδες (95% Confidence Interval: 

5.226‐5.674 εβδομάδες). 

   

Χρόνος σύγκλεισης της μυριγγοτομής με χρήση Ραδιοσυχνοτήτων 

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει αυτή η μελέτη είναι 

το  πόσος  είναι  ο  μέσος  χρόνος  σύγκλεισης  της  μυριγγοτομής  με  χρήση 

Ραδιοσυχνοτήτων  στα  πειραματόζωα.  Ο  χρόνος  εκφράζεται  από  τον  χρόνο 

διαβατότητας  μυριγγοτομής  στα  αριστερά  αυτιά  της  ομάδας  Α  (όπου  είχαν 
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πραγματοποιηθεί μυριγγοτομές με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και στα οποία είχαν 

χρησιμοποιηθεί Gelfoam  εμποτισμένα με φυσιολογικό ορό). Ο  χρόνος αυτός ήταν 

1.70 εβδομάδες (95% Confidence Interval: 1.494‐1.906 εβδομάδες). 

 

Χρόνος σύγκλεισης της Laser μυριγγοτομής. 

Η δεύτερη ερώτηση που η μελέτη αυτή προσπάθησε να απαντήσει είναι το 

ποιος  είναι  ο  χρόνος  σύγκλεισης  της  Laser  μυριγγοτομής  στα  πειραματόζωα.  Ο 

χρόνος αυτός εκφράζεται από τον χρόνο διαβατότητας μυριγγοτομής στα αριστερά 

αυτιά της ομάδας Β  (όπου είχαν πραγματοποιηθεί μυριγγοτομές με τη χρήση CO2 

Laser  και  στα  οποία  είχαν  χρησιμοποιηθεί Gelfoam  εμποτισμένα  με  φυσιολογικό 

ορό). Ο χρόνος αυτός ήταν 1.85  εβδομάδες  (95% Confidence  Interval: 1.556‐2.144 

εβδομάδες). 

 

Χρήση Μυτομυκίνης 

Το τρίτο ερώτημα που προσπαθήσαμε να διευθετήσουμε με τη μελέτη αυτή 

ήταν  η  επίδραση  της  Μυτομυκίνης  στο  χρόνο  σύγκλεισης  της  μυριγγοτομής  με 

ραδιοσυχνότητες και στο χρόνο σύγκλεισης της μυριγγοτομής με CO2 Laser. 

Η  επίδραση  της  μυτομυκίνης  στο  χρόνο  σύγκλεισης  μυριγγοτομής  με 

ραδιοσυχνότητες εκφράζεται από τον μέσο χρόνο διαβατότητας μυριγγοτομής στα 

δεξιά αυτιά της ομάδας Α (όπου είχαν πραγματοποιηθεί μυριγγοτομές με τη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων  και  στα  οποία  είχαν  χρησιμοποιηθεί  Gelfoam  εμποτισμένα  με 

διάλυμα  μυτομυκίνης  0.3  mg/ml).  Ο  χρόνος  αυτός  ήταν  5.55  εβδομάδες  (95% 

Confidence Interval: 5.285‐5.815 εβδομάδες). 
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Αντίστοιχα η επίδραση της μυτομυκίνης στο χρόνο σύγκλεισης της CO2 Laser 

CO2  Laser  μυριγγοτομής  εκφράζεται  από  τον  μέσο  χρόνο  διαβατότητας 

μυριγγοτομής  στα  δεξιά  αυτιά  της  ομάδας  Β  (όπου  είχαν  πραγματοποιηθεί 

μυριγγοτομές με τη χρήση CO2 Laser και στα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί Gelfoam 

εμποτισμένα  με  διάλυμα  μυτομυκίνης  0.3  mg/ml).  Ο  χρόνος  αυτός  ήταν  5.45 

εβδομάδες (95% Confidence Interval: 5.226‐5.674 εβδομάδες). 

 

Σύγκριση  χρόνου  σύγκλεισης  μυριγγοτομής  με  χρήση  Ραδιοσυχνοτήτων  ‐  Laser 

μυριγγοτομής,  και  των  συνδυασμών  των  τεχνικών  αυτών  με  τη  χρήση 

Μυτομυκίνης. 

Το τέταρτο ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στην μελέτη αυτή 

ήταν  η  σύγκριση  των  χρόνων  σύγκλεισης  μυριγγοτομής  μεταξύ  των  διαφόρων 

μεθόδων  και  τεχνικών  που  χρησιμοποιήσαμε.  Αυτό  έγινε  με  στατιστικές  τεχνικές 

επιβίωσης  Kaplan‐Meier  (εικόνα  7)  ενώ  το  τεστ  Breslow  (Generalized Wilcoxon) 

χρησιμοποιήθηκε  για  να  εκτιμηθεί  η  σημαντικότητα.  Τα  αποτελέσματα  που 

προέκυψαν ήταν τα εξής: 

1. Ο  χρόνος  σύγκλεισης  μυριγγοτομής  με  ραδιοσυχνότητες  και  ο  χρόνος 

σύγκλεισης Laser μυριγγοτομής δεν διαφέρουν στατιστικά. 

Η δοκιμασία Breslow δεν έδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στο χρόνο 

σύγκλεισης  μεταξύ  μυριγγοτομής  με  χρήση  Ραδιοσυχνοτήτων  και  Laser 

μυριγγοτομής  (p>0.5).  Πιο  συγκεκριμένα,  δεν  παρατηρήθηκαν  διαφορές 

ανάμεσα  στις  δύο  τεχνικές  ούτε  κατά  τη  σύγκριση  των  αριστερών  αυτιών  της 

ομάδας Α (ραδιοσυχνότητες + Gelfoam εμποτισμένα με φυσιολογικό ορό) με τα 

αριστερά  αυτιά  της  ομάδος  Β  (Laser  + Gelfoam  εμποτισμένα  με  φυσιολογικό 
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ορό), ούτε κατά τη σύγκριση των δεξιών αυτιών της ομάδας Α (ραδιοσυχνότητες 

+ Gelfoam εμποτισμένα με μυτομυκίνη) με τα δεξιά αυτιά της ομάδος Β (Laser + 

Gelfoam εμποτισμένα με μυτομυκίνη). 

 

 

   

2. Η Μυτομυκίνη παρατείνει στατιστικώς σημαντικά και  το χρόνο σύγκλεισης  της 

μυριγγοτομής με ραδιοσυχνότητες και το χρόνο σύγκλεισης Laser μυριγγοτομής 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι με τη χρήση του διαλύματος Μυτομυκίνης 

0.3  mg/ml  έχουμε  σημαντική  αύξηση  του  χρόνου  σύγκλεισης  και  της 

μυριγγοτομής με χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και της Laser μυριγγοτομής. 

Πιο  συγκεκριμένα,  συγκρίνοντας  τα  αριστερά  αυτιά  της  ομάδας  Α 

(ραδιοσυχνότητες  +  Gelfoam  εμποτισμένα  με  φυσιολογικό  ορό)  με  τα  δεξιά 
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αυτιά της ομάδας Α (ραδιοσυχνότητες + Gelfoam εμποτισμένα με μυτομυκίνη), 

όπως επίσης και κατά τη σύγκριση των αριστερών αυτιών της ομάδος Β (Laser + 

Gelfoam  εμποτισμένα  με  φυσιολογικό  ορό)  με  τα  δεξιά  αυτιά  της  ομάδος  Β 

(Laser + Gelfoam εμποτισμένα με μυτομυκίνη), η δοκιμασία Breslow έδειξε ότι 

στα  δεξιά  αυτιά  όπου  χρησιμοποιήθηκε  το  διάλυμα  Μυτομυκίνης  0.3 mg/ml 

είχαμε πάρα πολύ σημαντική (p<0.0001). αύξηση του χρόνου σύγκλεισης και της 

μυριγγοτομής με χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και της Laser μυριγγοτομής 

 

Επιπλοκές 

Σε  καμία  ομάδα  δεν  παρατηρήθηκαν  επιπλοκές.  Πιο  συγκεκριμένα  δεν 

διαπιστώθηκε  μόνιμη  ωτόρροια,  άλλα  στοιχεία  φλεγμονής  ή  μόνιμες  διατρήσεις 

του  τυμπανικού  υμένα,  ούτε  παρατηρήθηκαν  σε  καμία  ομάδα 

τυμπανοσκληρυντικές πλάκες ή ατροφικές ουλές. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η εκκριτική ωτίτιδα είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία έχουμε 

συλλογή υγρού στην κοιλότητα του μέσου ωτός χωρίς να έχουμε συμπτώματα και 

σημεία  οξείας  φλεγμονής.  Η  αιτιολογία  της  πάθησης  δεν  έχει  απόλυτα 

διευκρινιστεί,  φαίνεται  ότι  προϋπόθεση  για  την  εμφάνισή  της  αποτελεί  ο  κακός 

αερισμός  του  μέσου  ωτός  μέσω  της  ευσταχιανής  σάλπιγγας  (Bluestone  1998, 

Buchman  2003,  Χελιδόνης  2002, Alper  2004).  Η  νόσος  προσβάλει  πολύ  συχνά  τα 

παιδιά σε ποσοστό που σύμφωνα με  τη βιβλιογραφία κυμαίνεται από 53 ως 61% 

(Ragab, 2005). Το κύριο πρόβλημα της παρουσίας υγρού είναι αφενός η δημιουργία 

βαρηκοΐας  αγωγιμότητας,  με  ενδεχόμενες  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  στη 

συμπεριφορά και τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού και αφετέρου προδιαθέτει 

σε  επαναλαμβανόμενα  επεισόδια  οξείας  μέσης  ωτίτιδας  (Χελιδόνης  2002, 

Bluestone 1998). 

Η συντηρητική θεραπεία της εκκριτικής ωτίτιδας περιλαμβάνει τη χορήγηση 

αντιβιοτικών,  αντισταμινικών  φαρμάκων  καθώς  και  κορτικοστεροειδών  είτε  με 

τοπική  εφαρμογή  στη  μύτη  είτε  με  συστηματική  χορήγηση.  Εάν  το  υγρό  δεν 

υποχωρήσει  σε  διάστημα  τριών  μηνών  με  τη  συντηρητική  θεραπεία  απαιτείται 

χειρουργική  αντιμετώπιση  της  εκκριτικής  ωτίτιδας  (Buchman  2003,  Alper  2004). 

Θεωρείται  ότι  4  εβδομάδες  αερισμού  του  μέσου  ωτός,  είναι  επαρκείς  για  την 

αντιμετώπιση της εκκριτικής ωτίτιδας στον άνθρωπο (Bluestone 1998). 

Η  χειρουργική  αντιμετώπιση  γίνεται  με  μυριγγοτομή,  αναρρόφηση  του 

υγρού  του  μέσου  ωτός  και  τοποθέτηση  ή  μη  σωληνίσκων  αερισμού  (Χελιδόνης 

2002,  Buchman  2003,  Alper  2004).  Η  μυριγγοτομή  με  τοποθέτηση  σωληνίσκων 

αερισμού  αποτελεί  τη  συχνότερη  χειρουργική  επέμβαση  στα  παιδιά  και 
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υπολογίζεται ότι στις Ηνωμένες τοποθετούνται περίπου 2 εκατομμύρια σωληνίσκοι 

αερισμού  το  χρόνο.  Οι  ενδείξεις  και  η  αποτελεσματικότητα  της  τοποθέτησης 

σωληνίσκων  αερισμού  έχουν  τεκμηριωθεί  πολύ  καλά  στη  διεθνή  βιβλιογραφία 

(Bluestone 1998, Mandel 1992, Goode 1996, Buchman 2003, Alper 2004, Prokopakis 

2002, Prokopakis 2005). 

Όμως η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού δεν στερείται επιπλοκών όπως: η 

ωτόρροια,  οι  μόνιμες  διατρήσεις  του  τυμπανικού  υμένα,  η  δημιουργία 

δευτεροπαθούς χολοστεατώματος, οι τυμπανοσκληρυντικές αλλοιώσεις, η «πτώση» 

του  σωληνίσκου  στο  μέσο  ους  κα  (Mandel  1992,  Goode  1996,  Prokopakis  2002, 

Buchman  2003,  Alper  2004).  Ορισμένες  μάλιστα  από  τις  επιπλοκές  δεν  είναι 

σπάνιες: οι τυμπανοσκληρυντικές αλλοιώσεις εμφανίζονται σε ποσοστό που φτάνει 

το  70%  των  περιπτώσεων,  η  πυώδης  ωτόρροια  εμφανίζεται  σε  ποσοστό  που 

σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  αγγίζει  το  40.4%  των  περιπτώσεων,  ενώ  μόνιμες 

διατρήσεις μετά από τοποθέτηση σωληνίσκων τύπου Τ μπορεί να εμφανιστούν στο 

11.5%  των  περιστατικών.  Άλλες  επιπλοκές  εμφανίζονται  σπανιότερα  όπως: 

ατελεκτασίες  στο  6%  των  περιπτώσεων,  εισολκές  του  τυμπανικού  υμένα  σε 

ποσοστό 5.2% και σχηματισμός κοκκιωμάτων στο 5% των περιπτώσεων (Bluestone 

1998, Mandel 1992, Jassir 2001, D' Eredita 2004, Ragab 2005). 

Με  την  απλή  μυριγγοτομή  χωρίς  τοποθέτηση  σωληνίσκων  το  χειρουργικό 

τραύμα επουλώνεται μετά από λίγες ώρες έως και 2 ημέρες, χρονικό διάστημα το 

οποίο  δεν  είναι  αρκετό  για  να  έχουμε  θεραπευτικό  αποτέλεσμα  (Mandel  1992, 

Goode 1996, Buchman 2003, Alper 2004). Διάφορες άλλες μέθοδοι έχουν προταθεί 

για την παράταση του χρόνου σύγκλεισης της μυριγγοτομής και την αντιμετώπιση 

της  εκκριτικής ωτίτιδας  εκτός από  την  τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού όπως η 
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Θερμική μυριγγοτομή και η Laser μυριγγοτομή  (Goode 1982, Soderberg 1984, Lau 

1985, De Rowe 1994, Silverstein 1996). Οι Lau και συνεργάτες το 1985 με τη χρήση 

θερμικής  μυριγγοτομής  διαμέτρου  2  mm  ανακοίνωσαν  χρόνο  σύγκλεισης  1‐3 

εβδομάδων (Lau 1985). Οι Soderberg και συνεργάτες χρησιμοποίησαν πειραματικά 

σε  ποντικούς  τη CO2  laser  μυριγγοτομή  και  πέτυχαν  χρόνους  σύγκλεισης 2  έως 3 

εβδομάδες  (Soderberg 1984). Ο Silverstein  και  συνεργάτες πραγματοποίησαν CO2 

laser μυριγγοτομές διαμέτρου 1 έως 3 mm σε ανθρώπους και ανακοίνωσαν χρόνους 

σύγκλεισης  3  εβδομάδων  (Silverstein  1996).  Το  μεγάλο  πλεονέκτημα  της  laser 

μυριγγοτομής συγκριτικά με  την  τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού είναι  το πολύ 

χαμηλό  ποσοστό  επιπλοκών  (Prokopakis  2005,  Soderberg  1984,  Estrem  1999, 

Estrem  2000).  Η  Laser  μυριγγοτομή  φαίνεται  όμως  ότι  παρά  τον  αρχικό 

ενθουσιασμό, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχει επαρκή χρόνο αερισμού 

του μέσου ωτός  (Prokopakis 2005, Soderberg 1984, Estrem 1999, Estrem 2000). Η 

Laser μυριγγοτομή έχει ένα ενδιάμεσο χρόνο διαβατότητας περίπου 3 εβδομάδων. 

Ο χρόνος αυτός φαίνεται ναι εξαρτάται από τις παραμέτρους ρύθμισης του laser, το 

μέγεθος της μυριγγοτομής, το σχήμα της μυριγγοτομής και την θέση της διάτρησης 

(Silverstein 1996, D' Eredita 2004, Prokopakis 2005). 

Η  χρήση  Ραδιοσυχνοτήτων  υψηλών  συχνοτήτων  αποτελεί  μια  εναλλακτική 

μέθοδο για την πραγματοποίηση μυριγγοτομών. Πρόκειται για τεχνολογία χαμηλού 

κόστους  η  οποία  είναι  ασφαλής  και  εύκολη  στη  χρήση.  Η  διέλευση  των 

ραδιοκυμάτων διαμέσου  των  ιστών προκαλεί αύξηση  της θερμοκρασίας αυτών. Η 

βλάβη  των  ιστών  προκαλείται  από  τη  συσσώρευση  θερμότητας  σε  αυτούς.  Το 

ηλεκτρο‐χειρουργικό  κύκλωμα  κατά  τη  χρήση  των  ραδιοσυχνοτήτων  αποτελείται 

από  την  κεντρική  μονάδα  παραγωγής  των  ραδιοσυχνοτήτων  (radiofrequency 
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generator),  το ενεργό ηλεκτρόδιο,  τη γείωση και τον ασθενή. Η θερμική διασπορά 

(Lateral  Heat:  LH)  στους  γύρω  ιστούς  και  κατ'  επέκταση  η  ιστική  βλάβη  που 

προκαλείται από την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από:  

1. την κυματομορφή (Wave Form: W) 

2. το μέγεθος του ηλεκτροδίου (Electrode Size: Ε) 

3. τη συχνότητα του ραδιοκύματος (Frequency: F) 

4. την ένταση ισχύος του ραδιοκύματος (Power Intensity: I) 

5. το χρόνο εφαρμογής των ραδιοσυχνοτήτων (Time: Τ) 

και υπολογίζεται με βάση τον τύπο: LH = W * E * F * I * T (Plant 2002, Maddern 

2002, Aferzon 2002, Shehata 2005). 

Το  σύστημα  ραδιοσυχνοτήτων  Ellman  Surgitron  έχει  τη  δυνατότητα 

παραγωγής 5 διαφορετικών κυματομορφών (εικόνα 8) : 
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1. Fully Filtered (FF) 

2. Fully Rectified (FR) 

3. Partially Rectified (PR)   

4. Fulguration (F) 

5. Bipolar (B) 

Με τη Fully Filtered κυματομορφή έχουμε την μικρότερη θερμική διασπορά και με 

την Partially Rectified κυματομορφή έχουμε τη μέγιστη, ενώ η θερμική διασπορά 

στην Fully Rectified κυματομορφή είναι σε ενδιάμεσες τιμές (Aferzon 2002).    

Με  το  συνδυασμό  των  παραπάνω  κυματομορφών  προκύπτουν  τα  5  modes 

λειτουργίας  του  ηλεκτροχειρουργικού  συστήματος  ραδιοσυχνοτήτων  Ellman 

Surgitron: 

1. Cut 

2. Cut / Coag 

3. Hemo 

4. Fulgurate Spark 

5. Bipolar 

τα χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται στον πίνακα 3. 
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Μέχρι σήμερα έχει δημοσιευτεί μόνο μια πειραματική μελέτη για τη χρήση 

των  ραδιοσυχνοτήτων  σε  επεμβάσεις  μυριγγοτομής  (Cakir  2002).  Οι  Cakir  και 

συνεργάτες  πραγματοποίησαν μυριγγοτομές  με  τη  χρήση  ραδιοσυχνοτήτων σε 30 

ινδικά χοιρίδια χρησιμοποιώντας το σύστημα Ellman Surgitron, ενώ στα μισά αυτιά 

χρησιμοποίησαν  5‐φθοριοουρακίλη  προκειμένου  να  παρατείνουν  το  χρόνο 

σύγκλεισης. Για την πραγματοποίηση τους χρησιμοποιήθηκε: 

1. Cut Mode (Fully Filtered: 90% cut 10% coag) 

2. Ένταση ισχύος 4‐5 

3. Ηλεκτρόδιο A3 (εικόνα 9Α). 

Σε όλα  τα αυτιά όπου χρησιμοποιήθηκαν μόνο ραδιοσυχνότητες,  οι μυριγγοτομές 

είχαν επουλωθεί μέσα στην πρώτη εβδομάδα (Cakir 2002). 

Στη  δική  μας  μελέτη  οι  μυριγγοτομές  πραγματοποιήθηκαν  επίσης  με  το 

σύστημα Ellman Surgitron χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις: 

1. Cut/Coag mode (fully rectified: 50%Cut ‐ 50%Coag) 

2. Ένταση ισχύος 10 

3. Ηλεκτρόδιο TEE230 (εικόνα 9B). 

Στα  17  από  τα  20  αυτιά  (70%)  στα  οποία  χρησιμοποιήσαμε  ραδιοσυχνότητες  οι 

μυριγγοτομές  επουλώθηκαν  κατά  τη  δεύτερη  εβδομάδα,  ενώ  ο  μέσος  χρόνος 

σύγκλεισης  μυριγγοτομής  που  επιτύχαμε  με  τις  ραδιοσυχνότητες  ήταν  1.70 

εβδομάδες  (95% Confidence  Interval: 1.494‐1.906  εβδομάδες).  Οι  διαφορές αυτές 

πιστεύουμε  ότι  πρέπει  να  οφείλονται  στις  διαφορετικές  παραμέτρους  των 

ραδιοσυχνοτήτων (mode, ένταση ισχύος, ηλεκτρόδιο) που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διενέργεια  των  μυριγγοτομών  και  στο  ότι  έχουν  χρησιμοποιηθεί  διαφορετικά 

πειραματόζωα (κουνέλια/ινδικά χοιρίδια) και αφετέρου. 
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Για  τη  διενέργεια μυριγγοτομών σε ανθρώπους  έχει  δημοσιευτεί  μια  μόνο 

μελέτη.  Στη  μελέτη  αυτή  πραγματοποιήθηκαν  43  μυριγγοτομές  με  το  σύστημα 

Ellman Surgitron, χρησιμοποιώντας: : 

1. Cut Mode (Fully Filtered: 90% cut 10% coag) 

2. Ένταση ισχύος 4 

3. Ηλεκτρόδιο A3. 

Ο μέσος χρόνος διαβατότητας μυριγγοτομής που επιτεύχθηκε ήταν 3.5 εβδομάδες 

(Ragab 2005). Φαίνεται, από  τα αποτελέσματα  τόσο  της μελέτης μας όσο και  των 
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άλλων  ερευνητών,  ότι  με  τις  ραδιοσυχνότητες  μπορεί  να  επιτευχτεί  ένας 

ενδιάμεσος χρόνος σύγκλεισης μυριγγοτομής. Πιστεύουμε ότι απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα  προκειμένου  να  διαπιστωθούν  οι  παράμετροι  ρύθμισης  των 

ραδιοσυχνοτήτων,  με  τις  οποίες  θα  έχουμε  το  ιδανικότερο  αποτέλεσμα  στις 

επεμβάσεις μυριγγοτομής. Μελλοντικά θα πρέπει  να μελετηθεί αν  και  κατά πόσο 

επηρεάζεται  ο  χρόνος  σύγκλεισης  της  ραδιο‐μυριγγοτομής,  από  τη  χρήση 

διαφορετικών  modes  ραδιοσυχνοτήτων,  διαφορετικής  έντασης  ισχύος  και 

διαφορετικών ηλεκτροδίων. 

Ένας  από  τους  σκοπούς  της  μελέτης  αυτής  ήταν  η  σύγκριση  της 

μυριγγοτομής  με  ραδιοσυχνότητες  με  άλλες  τεχνικές  μυριγγοτομής.  Από  τα 

αποτελέσματα  φαίνεται  ότι  οι  ραδιοσυχνότητες  μπορούν  να  αποτελέσουν  μια 

εναλλακτική  ασφαλή  και  φτηνή  τεχνική  μυριγγοτομής.  Πιο  συγκεκριμένα,  με  τις 

ραδιοσυχνότητες  μας  δόθηκε  η  δυνατότητα  να  πραγματοποιούμε  «αναίμακτη» 

μυριγγοτομή  με  ασφαλή  και  απόλυτα  ελεγχόμενο  τρόπο.  Αυτό  αποτελεί 

πλεονέκτημα έναντι της απλής μυριγγοτομής. Επιπλέον παρέχει μεγαλύτερο χρόνο 

διαβατότητας σε σχέση με την απλή μυριγγοτομή. Φαίνεται συνεπώς ότι η ραδιο‐

μυριγγοτομή μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μέθοδο της απλής μυριγγοτομής. 

Συγκριτικά με τη CO2 Laser μυριγγοτομή στη μελέτη μας δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά στους χρόνους σύγκλειση μεταξύ των δύο τεχνικών 

ούτε  στη  ομάδα  που  χρησιμοποιήθηκε  μυτομυκίνη  ούτε  στη  ομάδα  που 

χρησιμοποιήθηκε  φυσιολογικός  ορός.  Με  τη  χρήση  των  ραδιοσυχνοτήτων 

επιτύχαμε ένα ενδιάμεσο χρόνο διαβατότητας περίπου 3 εβδομάδων. Πιστεύουμε 

ότι  οι  ραδιοσυχνότητες  μπορούν  να  αποτελέσουν  καλή  εναλλακτική  μέθοδο  της 

CO2  Laser  μυριγγοτομής,  καθώς  πρόκειται  για  μια  εύκολη  και  ασφαλή  μέθοδο  η 
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οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου καθώς 

είναι  σαφώς  μικρότερου  κόστους  από  τη  Laser  μυριγγοτομή,  ενώ  δεν  απαιτεί 

ιδιαίτερη εκπαίδευση. 

Οι  Cakir  και  συνεργάτες  τοποθέτησαν  διάλυμα  5‐  φθοριοουρακίλης  στις 

μισές  μυριγγοτομές  που  πραγματοποίησαν  με  ραδιοσυχνότητες  προκειμένου  να 

παρατείνουν  το  χρόνο  σύγκλεισης  της  μυριγγοτομής.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  οι 

μυριγγοτομές  επουλώθηκαν  σε  διάστημα  2‐3  εβδομάδων  (Cakir  2002).  Η  5‐

φθοριοουρακίλη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε επεμβάσεις απλής μυριγγοτομής σε 

ποντίκια  επιτυγχάνοντας  μέσο  χρόνο  σύγκλεισης  μυριγγοτομής  14.62  ημερών 

(Cincik 2005). Παρότι φαίνεται ότι με την 5‐ φθοριοουρακίλη παρατείνεται ο χρόνος 

σύγκλεισης,  ο  χρόνος  αυτός  δεν  είναι  αρκετός  ώστε  να  αποτελέσει  εναλλακτική 

μέθοδο της τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού. 

Η  Μυτομυκίνη  C  είναι  μία  αμινογλυκοσίδη  με  αλκυλιωτική 

αντινεοπλασματική  δράση  η  οποία  παράγεται  από  το  μύκητα  Streptomyces 

caespitosus. Δρα αναστέλλοντας εκλεκτικά την αντιγραφή του DNA,  τη μίτωση και 

την πρωτεινοσύνθεση επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία επούλωσης. 

Είναι  δραστική  σε  όλους  τους  τύπους  κυττάρων  ανεξάρτητα  από  τη  φάση  του 

κυτταρικού  κύκλου.  Ακόμη  και  τα  κύτταρα  που  δεν  συνθέτουν  ενεργά  DNA  δεν 

πολλαπλασιάζονται  μετά  από  έκθεση  σε  μυτομυκίνη  (Estrem  1999,  Yucel  2000, 

Estrem  2000,  Jassir  2001, O'Reilly  2001,  Jassir  2003,  Estrem  2000).  Η  μυτομυκίνη 

χρησιμοποιείται  με ασφάλεια ως αντινεοπλασματικό  στον άνθρωπο από  το 1983. 

Επίσης  χρησιμοποιείται  ως  τοπικός  αντιεπουλωτικός  παράγοντας  στην 

οφθαλμολογία στη χειρουργική γλαυκώματος, πτερυγίου, δακρυοκυστοστομίας και 

για  την  πρόληψη  υποεπιθηλιακής  ίνωσης  μετά  από  διαθλαστική  χειρουργική 
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κερατοειδούς.  Στην  ωτορινολαρυγγολογία  η  χρήση  της  σαν  επικουρικός 

αντιεπουλωτικός  παράγοντας  βρίσκεται  υπό  μελέτη  σε  επεμβάσεις  λειτουργικής 

ενδοσκοπικής  χειρουργικής  των  παραρρινίων  κόλπων,  στη  χειρουργική  της 

ατρησίας των ρινικών χοανών, και στη χειρουργική των στενώσεων του λάρυγγα και 

της τραχείας (Estrem 1999, Estrem 2000, Jassir 2001, O'Reilly 2001, Yucel 2000, Jassir 

2003, Estrem 2000, D' Eredita 2004, Ragab 2005). 

Τοπικά η μυτομυκίνη‐C έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε αρκετές πειραματικές 

μελέτες για την παράταση του χρόνου σύγκλεισης της laser μυριγγοτομής, δίνοντας 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Estrem 1999, Estrem 2000, Jassir 2001, O'Reilly 2001, 

Yucel 2000,  Jassir 2003  , Estrem 2000).  Συγκριτικά με  την 5‐ φθοριοουρακίλη  έχει 

αποδειχτεί σε καλλιέργεια ινοβλαστών κουνελιού ότι η μυτομυκίνη έχει 100 φορές 

ισχυρότερη  ανασταλτική  δράση  στην  μίτωση  (Yamamoto  1990).  Σε  επεμβάσεις 

απλής  μυριγγοτομής  σε  ποντικούς  έχει  αποδειχτεί  ότι  με  την  μυτομυκίνη 

επιτυγχάνουμε 3 φορές μεγαλύτερη παράταση του χρόνου σύγκλεισης σε σχέση με 

την 5‐ φθοριοουρακίλη (Cincik 2005). 

Οι  Estrem  and  Batra  πρώτοι  χρησιμοποίησαν  μυτομυκίνη  σε  ποντικούς 

προκειμένου  να  παρατείνουν  την  επούλωση  του  τυμπανικού  υμένα.  Στη  μελέτη 

τους  χρησιμοποιώντας  διάλυμα  μυτομυκίνης  (2mg/ml)  για  10  λεπτά  επί  των 

μυριγγοτομών  που  πραγματοποίησαν  με  KTP  laser,  κατάφεραν  να  παρατείνουν 

σημαντικά το χρόνο σύγκλεισης, επιτυγχάνοντας χρόνο σύγκλεισης 6.5 εβδομάδων, 

ενώ στα αυτιά που χρησιμοποιήθηκε φυσιολογικός ορός ο χρόνος σύγκλεισης ήταν 

1.5  εβδομάδες.  Επιπλέον  παρατήρησαν  ότι  με  τη  χρήση  της  μυτομυκίνης  για 

χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  10  λεπτών  ο  χρόνος  σύγκλεισης  δεν 

παρατείνεται  σημαντικά  (Estrem  1999).  Τα  αποτελέσματα  αυτά  επιβεβαιώθηκαν 
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πειραματικά  και  από  άλλους  ερευνητές  (Estrem  2000,  Jassir  2001, O'Reilly  2001, 

Yucel  2000,  Jassir  2003).  Στη  μελέτη  μας  η  μυτομυκίνη  παρέτεινε  σημαντικά  τον 

χρόνο  σύγκλεισης  και  των  laser  μυριγγοτομών  και  των  μυριγγοτομών  που 

πραγματοποιήθηκαν  με  ραδιοσυχνότητες.  Οι  μέσοι  χρόνοι  σύγκλεισης  που 

επιτεύχθηκαν  στις  μυριγγοτομές  με  Ραδιοσυχνότητες  και  CO2  Laser  ήταν  5.55 

εβδομάδες  (95% Confidence  Interval: 5.285‐5.815  εβδομάδες)  και 5.45  εβδομάδες 

(95% Confidence  Interval: 5.226‐5.674  εβδομάδες) αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στη μελέτη μας αποδείχτηκε ότι η επίδραση της μυτομυκίνης στις μυριγγοτομές 

με  Ραδιοσυχνότητες  δεν  διαφέρει  σημαντικά  από  την  επίδραση  της  στη  laser 

μυριγγοτομή.  Επιπρόσθετα  οι  χρόνοι  επούλωσης μυριγγοτομής που  επιτεύχθηκαν 

με  το  συνδυασμό  ραδιοσυχνοτήτων‐μυτομυκίνης  ήταν  ανάλογοι  και  με  τους 

χρόνους  που  οι  υπόλοιποι  ερευνητές  έχουν  δημοσιεύσει  για  το  συνδυασμό  laser 

μυριγγοτομής‐μυτομυκίνης.  Συνεπώς  πιστεύουμε  ότι  ο  συνδυασμός  της 

μυτομυκίνης  τόσο  με  τη  Laser  όσο  και  με  τη  μυριγγοτομή  με  Ραδιοσυχνότητες 

μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μέθοδο της τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού. 

Οι  Jassir  και  συνεργάτες απέδειξαν πειραματικά  ότι  ο  υπάρχει  δοσολογική 

συσχέτιση μεταξύ της δόσης της μυτομυκίνης που χρησιμοποιείται  τοπικά και  του 

χρόνου  σύγκλεισης  της  laser  μυριγγοτομής.  Όταν  η  μυτομυκίνη  χρησιμοποιείται 

στην  τυμπανοστομία  σε  δόσεις  μεγαλύτερες  από  0.4  mg/ml  δεν  παρατείνεται 

σημαντικά ο χρόνος σύγκλεισης. Επιπλέον με την αύξηση της δόσης πάνω από 0.4 

mg/ml παρατηρείται μεγαλύτερη ωτόρροια που υποδηλώνει πιθανή τοξικότητα του 

φαρμάκου  στο  μέσο  ους.  Αντίθετα  σε  συγκεντρώσεις  μικρότερες  0.2 mg/ml  δεν 

παρατηρήθηκε  ωτόρροια  (Jassir  2003).  Στη  μελέτη  μας  η  μυτομυκίνη 

χρησιμοποιήθηκε  σε  συγκέντρωση  0.3 mg/ml.  Ο  λόγος  για  τον  οποίο  επιλέχθηκε 
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αυτή  η  συγκέντρωση  στην  μελέτη  μας  ήταν  για  να  δοκιμάσουμε  μία  ενδιάμεση 

συγκέντρωση μεταξύ των 0.2 mg/ml και 0.4 mg/ml, η οποία δεν είχε προηγουμένως 

μελετηθεί,  και  να  διαπιστώσουμε  εάν  στη  συγκέντρωση  αυτή  θα  εμφανιζόταν 

ωτόρροια.  Ωτόρροια  δεν  παρατηρήσαμε  σε  κανένα  από  τα  αυτιά  όπου 

χρησιμοποιήθηκε μυτομυκίνη 0.3 mg/ml ούτε και στα αυτιά που χρησιμοποιήθηκε 

φυσιολογικός  ορός,  ενώ  επιπρόσθετα  οι  χρόνοι  σύγκλεισης  που  επιτεύχθηκαν 

κρίθηκαν ικανοποιητικοί. 

Εκτός  από  την  εφαρμογή  της  μυτομυκίνης  μετά  τη  διενέργεια  της 

μυριγγοτομής  έχει  δοκιμαστεί  και  η  αποτελεσματικότητά  της  πριν  από  την 

μυριγγοτομή. Οι Estrem  και Baker ανακοίνωσαν στατιστικώς σημαντική παράταση 

της  επούλωσης  KTP  laser  μυριγγοτομής  σε  ποντίκια,  χρησιμοποιώντας  0.1  ml 

μυτομυκίνης 2 mg/ml τοπικά στον τυμπανικό υμένα για 15 λεπτά πριν τη διενέργεια 

των  μυριγγοτομών  σε  σχέση  με  τους  μάρτυρες  οπού  δεν  είχε  χρησιμοποιηθεί 

μυτομυκίνη.  Οι    μέσοι  χρόνοι  σύγκλεισης  που  επιτεύχθηκαν  ήταν  9.5  εβδομάδες 

στα αυτιά που χρησιμοποιήθηκε μυτομυκίνη, ενώ στα αυτιά που χρησιμοποιήθηκε 

φυσιολογικός  ήταν  1.5  εβδομάδες    (Estrem  2000).  Οι  Kaftan  και  συνεργάτες 

μελέτησαν συγκριτικά, σε 12 ποντικούς, την επίδραση στην απλή μυριγγοτομή της 

εφαρμογής  διαλύματος  μυτομυκίνης  2  mg/ml  για  10  λεπτά  πριν  και  μετά  την 

επέμβαση,  και διαπίστωσαν υπεροχή  της  χρήσης  της πριν  τη μυριγγοτομή  (Kaftan 

2006  Α).  Όμως  οι  Evren  και  συνεργάτες  δεν  διαπίστωσαν  στατιστικώς  σημαντική 

διαφορά  στο  χρόνο  επούλωσης  της  απλής  μυριγγοτομής  εφαρμόζοντας  διάλυμα 

μυτομυκίνης 0.4 mg/ml για 5 λεπτά πριν και μετά την μυριγγοτομή (Evren 2007). Η 

εφαρμογή  μυτομυκίνης  πριν  τη  μυριγγοτομή  έχει  χρησιμοποιηθεί  και  στον 

άνθρωπο. Ο D' Eredita δεν διαπίστωσε παράταση του χρόνου σύγκλεισης της  laser 
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μυριγγοτομής σε 15 παιδιά με εκκριτική ωτίτιδα, με την χρήση για 5 λεπτά πριν την 

επέμβαση gelfoams εμποτισμένων με 0.2 ml διαλύματος μυτομυκίνης 4 mg/ml  (D' 

Eredita  2004).  Αντιθέτως  ο  Ragab,  ανακοίνωσε  σημαντική  παράταση  του  χρόνου 

σύγκλεισης μυριγγοτομής με ραδιοσυχνότητες, σε 41 ασθενείς με εκκριτική ωτίτιδα 

και  με  υποτροπιάζουσα  οξεία  μέση ωτίτιδα,  με  την  χρήση  για  10  λεπτά  πριν  την 

επέμβαση  gelfoams  εμποτισμένων  με  διάλυμα  μυτομυκίνης  0.4  mg/ml  (Ragab 

2005).  Από  τα  παραπάνω  γίνεται  εμφανές  ότι  η  μυτομυκίνη  έχει  αντιεπουλωτική 

δράση ακόμη και αν εφαρμοστεί πριν τη μυριγγοτομή. Μελλοντική έρευνα τόσο σε 

πειραματικό όσο και σε κλινικό επίπεδο θα αποδείξει αν και κατά πόσο η επίδραση 

αυτή διαφέρει από τη δράση της μετά τη μυριγγοτομή, καθώς και τη δοσολογία και 

τον  χρόνο  εφαρμογή  της  που  απαιτείται  σε  κάθε  μέθοδο  μυριγγοτομής 

προκειμένου να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μυτομυκίνη είναι αμινογλυκοσίδη και 

δυνητικά  θα μπορούσε  να  έχει ωτοτοξική  δράση.  Παρόλα αυτά φαίνεται  και  από 

πειραματικές  αλλά  και  από  κλινικές  μελέτες  ότι  η  χρήση  της  είναι  ασφαλής. 

Πειραματικά  οι  Jassir  και  συνεργάτες  χρησιμοποιώντας  ωτοακουστικές  εκπομπές 

(distortion‐product  otoacoustic  emissions  audiograms)  σε  ινδικά  χοιρίδια  όπου 

είχαν πραγματοποιήσει laser μυριγγοτομές, δεν διαπίστωσαν διαφορές μεταξύ των 

μαρτύρων  και  των  αυτιών  που  χρησιμοποιήθηκε  μυτομυκίνη  (Jassir  2001).  Οι 

Yazawa και συνεργάτες χρησιμοποίησαν μυτομυκίνη και πειραματικά και κλινικά σε 

επεμβάσεις  του  ενδολεμφικού  ασκού  σε  ασθενείς  με  νόσο  Meniere,  χωρίς  να 

διαπιστωθεί  ωτοτοξικότητα  (Yazawa  1999).  Ο  D'  Eredita  δεν  διαπίστωσε  καμία 

απώλεια ακοής μετά από 2 έτη μετεγχειρητικής παρακολούθησης 15 παιδιών που 

είχαν  υποβληθεί  σε  laser  μυριγγοτομή  και  στα  οποία  πριν  την  επέμβαση  είχαν 
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χρησιμοποιηθεί  τοπικά  στον  τυμπανικό  υμένα  gelfoams  εμποτισμένα  με  0.2  ml 

διαλύματος  μυτομυκίνης  4  mg/ml  (D'  Eredita  2004).  Ούτε  ο  Ragab  ο  οποίος 

χρησιμοποίησε,  σε  41  ασθενείς  με  υποτροπιάζουσα  οξεία  μέση  και  εκκριτική 

ωτίτιδα,  διάλυμα  μυτομυκίνης  0.4 mg/ml  για  10  λεπτά  πριν  τη  μυριγγοτομή  με 

ραδιοσυχνότητες, δεν διαπίστωσε μετεγχειρητικά νευροαισθητήρια βαρηκοΐα κατά 

την ακοομέτρηση σε κανένα ασθενή (Ragab 2005). Επιπρόσθετα δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στη βιβλιογραφία για ωτοτοξικότητα από  τη συστηματική  χορήγηση  της 

μυτομυκίνη, παρόλο που χρησιμοποιείται ως χημειοθεραπευτικός παράγοντας στον 

άνθρωπο  από  το  1983.  Θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  η  μυτομυκίνη  σε  μεγάλες 

συγκεντρώσεις  μπορεί  να  δράσει  ως  καρκινογόνο,  οι  δόσεις  όμως  που 

χρησιμοποιείται  τοπικά  σε  επεμβάσεις  μυριγγοτομής  είναι  πάρα  πολύ  μικρές  σε 

σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται στη χημειοθεραπεία (D' Eredita 2004). 

Στη μελέτη μας δεν διαπιστώθηκε σε κανενα από τα πειραματόζωα μονιμη 

διατρηση  του  τυμπανικού  υμένα,  ωτορροια  ή  αλλη  επιπλοκή,  ούτε  στις  ομάδες 

οπου χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδοι μυριγγοτομης η ραδιομυριγγοτομή και η laser‐

μυριγγοτομή,  ούτε  στις  ομάδες  όπου  χρησιμοποιήθηκε  η  μυτομυκίνη  ως 

αντιεπουλωτικός παράγοντας. Στην παρούσα μελέτη, η σύγκλειση του τυμπανικού 

υμενα επιεβεβαιώθηκε με την ωτομικροσκόπηση και με την τυμπανομετρια. Πεδίο 

περαιτέρω  έρευνας  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  η  ιστολογική  μελέτη  της 

επούλωσης  του  τυμπανικού  υμένα  μετά  από  την  εφαρμογή  των  παραπάνω 

μεθόδων,  καθώς  και  η  μελέτη  σε  ιστολογικό  επίπεδο  της  πιθανής  επίδρασης  της 

μυτομυκίνης μετά από τη χρήση της ως αντιεπουλωτικό παράγοντα σε επεμβάσεις 

μυριγγοτομής, στον τυμπανικό υμένα, το μέσο και έσω ους. 
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Συμπερασματικά  πιστεύουμε  ότι  με  την  παρούσα  μελέτη  αποδεικνύεται 

πειραματικά ότι η μυριγγοτομή με ραδιοσυχνότητες αποτελεί εναλλακτική τεχνική 

και της απλής και της CO2 laser μυριγγοτομής. Είναι μια απλή και φτηνή μέθοδος με 

την  οποία  μπορούμε  ελεγχόμενα  και  αναίμακτα  να  πραγματοποιήσουμε 

επεμβάσεις  μυριγγοτομής  και  να  επιτύχουμε  ενδιάμεσης  διάρκειας  αερισμό  του 

μέσου  ωτός  ανάλογο  με  αυτό  της  μεθόδου  με  laser.  Περαιτέρω  έρευνα  θα 

διευκρινίσει τη σχέση μεταξύ των παραμέτρων ρύθμισης των ραδιοσυχνοτήτων και 

του χρόνου επούλωσης της ραδιο‐μυριγγοτομής. Επιπρόσθετα αποδεικνύεται ότι ο 

συνδυασμός  της  μυτομυκίνης  C  με  τις  παραπάνω  τεχνικές  (μυριγγοτομή  με 

ραδιοσυχνότητες  και  CO2  laser  μυριγγοτομή)  ,  παρατείνει  σημαντικά  το  χρόνο 

επούλωσης  της  μυριγγοτομής,  επιτυγχάνοντας  έτσι  επαρκή  αερισμό  του  μέσου 

ωτός  ώστε  η  μέθοδος  αυτή  να  μπορεί  να  προταθεί  ως  εναλλακτική  μέθοδος  της 

τοποθέτησης  σωληνίσκων  αερισμού.  Πιστεύουμε  ότι  η  πειραματική  αυτή  μελέτη 

μπορεί  να  αποτελέσει  τη  βάση  πειραματικών  και  κλινικών  ερευνών,  έτσι  ώστε 

μελλοντικά να προκύψει κάποια μέθοδος που θα αντικαταστήσει ή θα περιορίσει 

την  τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού και  κατ'  επέκταση  τις  επιπλοκές που αυτό 

συνεπάγεται. 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

COMPARATIVE  EXPERIMENTAL  ANIMAL  STUDY  OF  DIFFERENT  METHODS  AND 

TECHNIQUES IN MYRINGOTOMY HEALING TIME  

Objective:  To  compare  Radiofrequency  Myringotomy  (RFM)  with  Laser 

Assisted Tympanostomy (LAT), as well as the effectiveness of Mitomycin C (MC) on 

the above techniques on rabbits. 

Method: Bilateral myringotomies were performed under general anesthesia 

on 40 rabbits. LAT was performed on 20 animals (40 ears) and RFM on the remaining 

20 animals  (40 ears). MC  (0.3 mg/ml) pledgets were applied  to  the  right ears and 

saline pledgets to the left ears. Animals were monitored weekly using otomicroscopy 

until myringotomy closure. Kaplan‐Meier survival techniques were used to compare 

myringotomy patency times. 

Results: The mean patency times of the saline‐treated ears were: 1.85 weeks 

(95%  Confidence  Interval:  1.556‐2.144weeks)  for  the  LAT  group,  and  1.70 weeks 

(95% Confidence Interval: 1.494‐1.906weeks) for the RFM group. This difference was 

not  significant  (p>0.5). MC  application  significantly  prolonged mean  patency  time 

(p<0.0001) in both LAT and RFM groups. The mean patency times in the MC treated 

ears  were:  5.45  weeks  (95%  Confidence  Interval:  5.226‐5.674weeks)  for  the  LAT 

group,  and  5.55 weeks  (95%  Confidence  Interval:  5.285‐5.815weeks)  for  the  RFM 

group. This difference was not significant (p>0.5). 

Conclusion: There  is no significant difference  in myringotomy patency times 

between  LAT  and RFM  techniques on  rabbits, while MC  significantly  prolongs  the 

patency rate of both techniques. 
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Radiofrequency Myringotomy with the Topical Use
of Mitomycin C: An Experimental Study

Vassilios A. Lachanas, Emmanuel P. Prokopakis, Stylianos G. Malandrakis,
John K. Hajiioannou, Panayotis N. Christodoulou, and George A. Velegrakis

Department of Otolaryngology, University of Crete, School of Medicine, Heraklion, Crete, Greece

Objective: To assess the use of radiofrequency myringotomy
in combination with mitomycin C as an alternative myringot-
omy technique on rabbits.
Study Design: Experimental animal research protocol.
Setting: University of Crete, School of Medicine, Medical
Experimental Education and Research Center.
Methods: Radiofrequency myringotomies were performed
under general anesthesia on both ears of 20 rabbits. Mitomycin
C (0.3 mg/ml) pledgets were applied in the right ears (study
group) and saline pledgets in the left ears (control group).
Animals were monitored using otomicroscopy weekly until
myringotomy closure. Kaplan-Meier survival techniques were
used to compare myringotomy patency time between the two
sides.
Intervention: Radiofrequency myringotomy under general
anesthesia on both ears of 20 rabbits.

Main Outcome Measure: Myringotomy patency time.
Results: The mean patency time of the study group was 5.45
weeks (95% confidence interval, 5.185–5.715 weeks). The
mean patency rate for the control side was 1.60 weeks (95%
confidence interval, 1.38–1.82 weeks). The Breslow (general-
ized Wilcoxon) test showed the study group to have
significantly longer patency of radiofrequency myringotomy
than the control group (p , 0.0001).
Conclusion: The patency period of radiofrequency myringot-
omy was not long enough to be proposed as an alternative to
the insertion of ventilation tubes, although mitomycin C had
a significant adjunct effect in prolonging the patency rate of
radiofrequency myringotomy on rabbits. Key Words: Mito-
mycin C—Myringotomy—Radiofrequency—Serous otitis
media—Tympanostomy.
Otol Neurotol 27:4–7, 2006.

After failure of conservative therapy to resolve middle
ear fluid in patients with serous otitis media, surgical
ventilation of the tympanic cavity is indicated, as 2 or 3
weeks of continuous aeration is thought to be sufficient
in treating serous otitis media (1,2). A myringotomy pro-
cedure with the placement of a ventilation tube (VT)
after aspiration of middle ear fluid is the ‘‘gold standard’’
surgical method for these patients (1–5). However, per-
sistent otorrhea, permanent perforations, atrophic scars,
dislocation of the VT in the middle ear, cholesteatomas,
and tympanosclerotic changes in the tympanic cavity
have been associated with VT insertion (2–6).

Laser-assisted and thermal myringotomy have been
proposed as alternative procedures to VT insertion (7–9).
To enhance laser-assisted myringotomy patency, the
associated use of topical mitomycin has been proposed,
and several animal studies have yielded encouraging
results. Mitomycin C (MC) is an antineoplastic agent
produced by the fungus Streptomyces caespitosus. It has

been used safely in humans since 1983, and it is widely
used topically in ophthalmology to prevent laser scleral
trabeculotomy closure in glaucoma patients. Even cells
not actively synthesizing DNA do not proliferate after
exposure (10–16). Topical 5-fluorouracil application was
also used by Cakir et al. to delay radiofrequency
myringotomy (RFM) closure in guinea pigs, but the
patency period was not long enough to be proposed as an
alternative to VT insertion (17).

The purpose of this experimental study was to assess
the patency time after radiofrequency myringotomy in
combination with MC in rabbits. The potential further
use of this method in humans is addressed.

MATERIALS AND METHODS

The study was performed on 20 healthy female rabbits in the
Medical Experimental Education and Research Center of the
University of Crete. All rabbits were of similar age and weight
(approximately 3,500 g). Animals were housed in the animal
vivarium of the University of Crete Medical Experimental
Education and Research Center. Their health was monitored by
animal care technicians under veterinary supervision according
to the Hellenic National Bioethic Committee guidelines. The

Address correspondence and reprint requests to George A. Vele-
grakis, M.D., Myrtias 3 Str., 71409 Heraklion, Crete, Greece; E-mail:
gvel@med.uoc.gr
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research protocol was reviewed and approved by the Univer-
sity of Crete, School of Medicine Animal Care and Use
Committee.
All procedures were performed under general anesthesia.

The animals were first weighed, and then 5 mg/kg xylazine
was injected intramuscularly. After 5 minutes, 35 mg/kg
ketamine was injected intramuscularly. Before intervention,
all ears were found to have normal tympanic membranes on
otomicroscopy. After anesthesia, bilateral myringotomies of
1 to 1.5 mm diameter were performed in the anterior part of
the tympanic membranes with the Ellman Surgitron (Ellman
International, Inc., Oceanside, NY, U.S.A.) under the operation
microscope (Zeiss microscope, with a 300-mm objective lens).
The myringotomy procedure was performed in the Cut/Coag
mode (fully rectified mode) of the Ellman Surgitron, with
10 power grade, by using a TEE 230 electrode (Fig. 1). Care
was taken to not touch the electrode either to the external ear
skin or to the promontory.
The right ears were classified as the study group and

a Gelfoam (Upjohn Co., Kalamazoo, MI, U.S.A.) sponge
(methylcellulose) soaked with MC 0.3 mg/ml was applied and
held in contact with the myringotomy site for 10 minutes. At
the same time, a Gelfoam sponge soaked in saline solution was
applied to the left myringotomy site (control side). Cotrimox-
azole (48 mg/kg administered subcutaneously two times per
day) was given for 5 days to reduce the chance of middle ear
infection.
Postoperative follow-up included ear examination with the

operative microscope on a weekly basis until the tympanos-
tomy was closed. Patency time (defined as the time within
which the myringotomy heals) and postoperative complica-
tions were assessed in every group. Data were recorded in

a database and statistically compared. Kaplan-Meier survival
techniques were used to compare myringotomy patency time
between study and control sides. SSPS 13.0 software (SPSS,
Inc., Chicago, IL, U.S.A.) was used for statistical analysis. The
Breslow (generalized Wilcoxon) test was chosen to assess
significance between study and control sides.

RESULTS

The mean patency time of the study side (RFM and
MC) was 5.45 weeks (95% confidence interval, 5.185–
5.715 weeks). The mean patency rate for the control side
(treated with saline) was 1.60 weeks (95% confidence
interval, 1.38–1.82 weeks). The Breslow (generalized
Wilcoxon) test showed the study group (RFM and MC)
to have significantly longer patency of the RFM than the
control group (p , 0.0001) (Fig. 2). Otorrhea occurred
in one ear of the control group and one ear of the study
group but was spontaneously resolved by the second and
third weeks respectively. No permanent perforations,
tympanosclerotic plaques, or atrophic scar formation
occurred.

DISCUSSION

Myringotomy with VT placement is the most com-
mon surgical procedure performed on children, with an
estimated 2 million tubes inserted per year in the United
States. The indications and efficacy of VTs have been

FIG. 1. (a) The TEE 230 electrode for the
Ellman Surgitron. (b) The tip of the TEE 230
electrode. (c and d) Radiofrequency myrin-
gotomies.
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well-established (2,3,12,18). Unfortunately, VT place-
ment carries with it a risk for long-term complications
including persistent otorrhea, permanent perforations,
atrophic scars, dislocation of the VT in the middle ear,
cholesteatomas, and tympanosclerotic changes in the tym-
panic membrane (2–6). Some of these complications are
not rare: purulent otorrhea may occur in up to 40.4% of
cases, and Goode estimated the persistent perforation rate
at 11.5%, after T-tube insertion (2,3,12,18). Myringotomy
alone is considered inadequate, as it heals within 1 to
2 days, which is usually too short to offer a therapeutic
effect (2–6). Laser-assisted and thermal myringotomy
have been proposed to prolong myringotomy patency
time (7–9). The advantage of laser or thermal myringot-
omy compared with VT insertion is the low complication
rate. Nevertheless, debate exists regarding their efficacy
(5,7,10,11). Laser myringotomy has an intermediate du-
ration, of about 3 weeks, and may be advisable in selected
cases; however, when longer patency time rates are re-
quired, VT insertion has to be considered, with all the
attendant risks and complications (7,18).

The radiofrequency energy is an alternative technol-
ogy. The tissue heats in response to the radiofrequency
current passing through it and tissue damage occurs as
heat is allowed to accumulate in it. The electrosurgical
circuit includes the radiofrequency generator, active
electrode, grounding pad, and the patient. It produces
five distinct waveforms: fully filtered, fully rectified,
partially rectified, fulguration, and bipolar. Each of these
modes uses a combination of frequency, power, wave-
form, electrode size, and time of application to produce
the required tissue damage (19–22). To our knowledge
(MEDLINE search in April 2005), there is only one
study regarding the subject of radiofrequency use in per-
forming myringotomies. Cakir et al. performed RFMs
on guinea pigs using the Ellman Surgitron unit in the cut
(fully filtered) mode (4–5 power grade), and an A3 elec-
trode, while 5-fluorouracil was applied to half of them to

prolong myringotomy patency time. In their study, all
RFMs (without 5-fluorouracil application) healed within
the first week (17). We used the Ellman Surgitron unit in
the filter Cut/Coag (fully rectified) mode, with 10 power
grade, and a TEE 230 electrode. The fully filtered mode
gives off the least lateral heat and the partially rectified
gives off the most, with the fully rectified mode (50%
Cut, 50% Coag) in between. Moreover, accumulation of
lateral heat depends on the power intensity (22). In our
control group, 13 of 20 RFMs (65%) closed within the
second week (mean patency time, 1.60 weeks). We be-
lieve this difference may be attributable to different
settings and interspecies variation among animals (rabbit
versus guinea pig). Further studies may demonstrate the
association between radiofrequency settings and RFM
patency time.

Cakir et al. applied 5-fluorouracil in half of the RFMs
to prolong myringotomy healing. However, 5-fluoroura-
cil application did not prolong patency time enough to
be proposed as an alternative to the VT insertion tech-
nique, as all cases healed within a 2- to 3-week period
(17). Topical MC application has also been used to en-
hance laser-assisted myringotomy patency, and several
animal studies have been encouraging. In cultured rabbit
fibroblasts, MC was proved to be approximately 100
times more potent than 5-fluorouracil in inhibiting mitosis
(23). MC is an aminoglycoside produced by the fungus
Streptomyces caespitosus. It has been safely used in
humans as an antineoplastic agent since 1983. It is widely
used locally in ophthalmology to prevent laser scleral
trabeculotomy closure in glaucoma patients. MC selec-
tively inhibits DNA replication, mitosis, and protein syn-
thesis and is active against all cells regardless of the cell
cycle phase they are in. Even cells not actively synthe-
sizing DNA will not proliferate after exposure (10–16).
Estrem and Batra used topical MC in rats to delay tym-
panic membrane healing. In their study, the application
of MC (2 mg/ml) for 10 minutes on myringotomies per-
formed with potassium-titanyl-phosphate laser significantly
increased the myringotomy closure time. Moreover, they
noticed that increased exposure beyond a single 10-minute
application of MC did not statistically prolong the pa-
tency rate (10). Those results were confirmed experimen-
tally by other colleagues (11–15). Preapplication of MC
before laser myringotomy was also found to be effective
in prolonging the patency of laser myringotomies in rats
(16). In our study with MC application on RFMs, a mean
patency time of 5.45 weeks (95% confidence interval,
5.185–5.715 weeks) was achieved. Thus, we believe that
RFM in combination with MC can be proposed as an
alternative technique.

Jassir et al. demonstrated that there is a dose-response
relationship of topically applied MC for the prevention of
laser myringotomy closure. They concluded that doses of
MC higher than 0.4 mg/ml do not appear to prolong pa-
tency and are associated with greater otorrhea, suggesting
middle ear toxicity, whereas no otorrhea occurred in con-
centrations of less than 0.2 mg/ml (15). In our study, MC
was used at a concentration of 0.3 mg/ml. Otorrhea

FIG. 2. Kaplan-Meier analysis shows the proportion of ears with
patent myringotomies as a function of study week (p , 0.0001).
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occurred in one ear of the control group and one ear of the
study group and was spontaneously resolved by the second
and third weeks, respectively.

Another issue of interest is that MC as an amino-
glycoside antibiotic may potentially exert ototoxic
effects. Jassir et al. demonstrated no differences in con-
trol ears on distortion-product otoacoustic emissions
audiography, suggesting no influence on cochlear func-
tions (12). In addition, no residual hearing loss was ob-
served in cases involving MC preapplication in children
undergoing laser myringotomy. Moreover, there are no
reports of MC-related ototoxicity when used as a systemic
chemotherapeutic agent. It should also be mentioned
that MC is a carcinogen, although the quantity used
for myringotomy is tiny compared with that used in
chemotherapy (18).

In conclusion we believe that RFM may be an alter-
native myringotomy technique. It is a safe, low-cost, and
easy-to-use technology, and no special training is re-
quired. In our study, we were able to perform bloodless
myringotomy in a safe and controlled fashion. This is
believed to be an advantage of RFM over the classic
surgical myringotomy, as there is an increased myr-
ingotomy patency period. Thus, it can be recommended
in performing myringotomy instead of surgical myr-
ingotomy. Further studies will demonstrate the associ-
ation between radiofrequency settings and RFM patency
time. MC application to RFMs prolongs myringotomy
patency time enough to be proposed as an alternative to
the VT insertion technique. Moreover, we believe that
the patency times achieved in our study are comparable
to MC application in laser myringotomies. In our
department, there is currently an experimental study in
progress, comparing RFM with carbon dioxide laser
myringotomy and the MC effect to the above techniques.
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Myringotomy in Rabbits: The Effectiveness of

Mitomycin C Application
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John K. Hajiioannou, Stylianos G. Malandrakis, Alexander D. Karatzanis,

and George A. Velegrakis
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Objective: To compare laser-assisted tympanostomy (LAT)
with radiofrequency myringotomy (RFM), as well as the effec-
tiveness of mitomycin C (MC) on the above techniques, in rabbits.
Study Design: Experimental animal research protocol.
Setting: University of Crete, School of Medicine, Medical
Experimental Education and Research Center.
Methods: Bilateral myringotomies were performed under
general anesthesia on 40 rabbits. LAT was performed on 20
animals (40 ears) and RFM on the remaining 20 animals (40
ears). MC (0.3 mg/mL) pledgets were applied to the right ears
and saline pledgets to the left ears. Animals were monitored
weekly using otomicroscopy until myringotomy closure.
Kaplan-Meier survival techniques were used to compare myr-
ingotomy patency times.
Interventions: Under general anesthesia, bilateral LAT was
performed on 20 rabbits and bilateral RFM on 20 rabbits.

Main Outcome Measures: Myringotomy patency time.
Results: The mean patency times of the saline-treated ears were:
1.85 weeks (95% confidence interval [CI], 1.556Y2.144 wk)
for the LAT group and 1.70 weeks (95% CI, 1.494Y1.906 wk)
for the RFM group. This difference was not significant (p 9 0.5).
MC application significantly prolonged mean patency time (p G
0.0001) in both LAT and RFM groups. The mean patency times
in the MC-treated ears were 5.45 weeks (95% CI, 5.226Y5.674 wk)
for the LAT group and 5.55 weeks (95% CI, 5.285Y5.815 wk)
for the RFM group. This difference was not significant (p 9 0.5).
Conclusion: There is no significant difference in myringotomy
patency times between LAT and RFM techniques in rabbits,
whereas MC significantly prolongs the patency rate of either
technique. Key Words: LaserVMitomycin CVMyringotomyV
RadiofrequencyVSerous otitis mediaVTympanostomy.
Otol Neurotol 27:1162Y1165, 2006.

Myringotomy with the insertion of a ventilation tube
(VT) is the Bgold standard[ surgical procedure, after
failure of conservative therapy, in resolving middle ear
fluid in patients with serous otitis media (1Y5). Two or
three weeks of continuous aeration is thought to be suf-
ficient to treat serous otitis media (1,2). Although the
placement of VTs is successful in most cases, complica-
tions such as persistent otorrhea, permanent perforations,
atrophic scars, dislocation of the VT in the middle ear,
cholesteatomas, and tympanosclerotic changes in the
tympanic cavity have been observed (2Y6).

Laser-assisted tympanostomy (LAT) and thermal myr-
ingotomy have been proposed as alternative techniques to
VT insertion (7Y9). The associated topical application of
mitomycin has been proposed to enhance LAT patency,

and several animal studies have been encouraging. Mito-
mycin C (MC) is an antineoplastic aminoglycoside pro-
duced by the fungus Streptomyces caespitosus. It has
been used safely in humans since 1983, and it is used
topically in ophthalmology to prevent laser scleral trabe-
culotomy closure in patients with glaucoma (10Y17).
Radiofrequency myringotomy (RFM), in combination
with topical application of 5-fluorouracil, was also used
by Cakir et al. (18) to delay myringotomy closure in
guinea pigs, but the patency period was not long enough
to be proposed as an alternative to VT insertion. MC-
enhanced radiofrequency tympanostomy has been also
proposed by Ragab (19) as providing a viable approach
to the management of recurrent acute otitis media and
otitis media with effusion. In a previous experimental
study conducted by our department, MC application in
RFMs significantly prolonged myringotomy patency
time. The patency times achieved were comparable to
MC application in laser myringotomies (20). The purpose
of this experimental study is to compare LAT with RFM,
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as well as to evaluate the effectiveness of MC on the
above techniques.

MATERIALS AND METHODS

An experimental study was performed on 40 healthy female
rabbits in the Medical Experimental Education and Research
Center of the University of Crete. All rabbits were of similar
age and weight (approximately 3500 g). Animals were housed in
the animal vivarium of the University of Crete Medical Exper-
imental Education and Research Center. Their health was moni-
tored by animal care technicians under veterinary supervision
according to Hellenic National Bioethic Committee guidelines.
The research protocol was reviewed and approved by the Univer-
sity of Crete-School of Medicine Animal Care and Use Committee.

All procedures were performed under general anesthesia. The
animals were first weighed, and then 5 mg/kg xylazine was in-
jected intramuscularly. After 5 minutes, 35 mg/kg ketamine was
injected intramuscularly. Before intervention, all ears were
found upon otomicroscopy to have normal tympanic mem-
branes. In 20 animals (40 ears), LAT was performed bilaterally.
The procedure was conducted using a Sharplan carbon dioxide
(CO2) laser (Model 1030, Laser Industries Sharplan Inc., Allen-
dale, NJ), in conjunction with a Microslad optical delivery sys-
tem and a 712 Aquspot device attached to a Zeiss microscope
(Carl Zeiss Inc., North America), with a 300-mm objective lens.
The eyepieces were properly adjusted for focus, anterior to the
malleus, allowing the beam to be more perpendicular to the

tympanic membrane surface. The spot size of 0.65 mm at 0 set-
ting was chosen, using a power of 1.5 W with a 0.2 second-pulse
duration. A perforation of 1- to 1.5-mm diameter was made by
multiple laser bursts in a rosette circular fashion. In the remain-
ing 20 animals (40 ears), bilateral RFMs of 1 to 1.5-mm diame-
ter were performed in the anterior part of the tympanic
membranes with the Ellman Surgitron (Ellman International
Inc., Oceanside, NY) under the Zeiss microscope. The myrin-
gotomy procedure was performed in the cut/coagulation mode
(fully rectified mode) of the Ellman Surgitron, with a 10-power
grade, using a TEE 230 electrode. Care was taken not to touch
the electrode either to the external ear skin or to the promontory.
A Gelfoam (Upjohn Co., Kalamazoo, MI) soaked with MC
0.3 mg/mL was applied to the right ears of all animals and held in
contact with the myringotomy site for 10 minutes. At the same
time, a gelfoam sponge soaked in saline solution was applied to
the left myringotomy site. Cotrimoxazole (48 mg/kg, subcuta-
neous, BID) was given for 5 days to reduce the chance of middle
ear infection.

Postoperative follow-up included ear examination with the
operative microscope on a weekly basis until the tympanostomy
was closed. Patency time (defined as the time within which the
myringotomy heals) and postoperative complications were as-
sessed in each group. Data were recorded in a database and sta-
tistically compared. Kaplan-Meier survival techniques were
used to compare myringotomy patency times between study
and control sides. SSPS 13.0 software (SPSS, Inc., Chicago,
IL, U.S.A.) was used for statistical analysis. The Breslow (gene-
ralized Wilcoxon) test was used to assess significance.

RESULTS

The mean patency times of all groups are addressed
in Table 1. In the LAT group, the mean patency time for
the saline-treated ears was 1.85 weeks (95% confidence
interval [CI], 1.556Y2.144 wk), whereas for the RFM
group, it was 1.70 weeks (95% CI, 1.494Y1.906 wk).
The mean patency times in the MC-treated ears were
5.45 weeks (95% CI, 5.226Y5.674 wk) for the LAT
group, and 5.55 weeks (95% CI, 5.285Y5.815 wk) for the
RFM group.

TABLE 1. Mean patency times of laser assisted
tympanostomy and radiofrequency myringotomy
techniques with and without MC application

Technique
No.
Ears

Patency Time (wk)

Mean
Standard

Error

95% CI

Lower Bound Upper Bound

LAT 20 1.85 0.150 1.556 2.144
LAT and MC 20 5.45 0.114 5.226 5.674
RFM 20 1.70 0.105 1.494 1.906
RFM and MC 20 5.55 0.135 5.285 5.815

FIG. 1. Kaplan-Meier analysis shows the pro-
portion of ears with patent myringotomies as a
function of study week (p G 0.0001).
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The Breslow (generalized Wilcoxon) test showed no
significant difference (p 9 0.5) regarding patency time
between LAT and RFM techniques, in both saline- and
MC-treated ears; however, MC application significantly
prolonged mean patency time (p G 0.0001) in both LAT
and RFM groups (Fig. 1). No otorrhea, permanent per-
forations, tympanosclerotic plaques, or atrophic scar for-
mation occurred.

DISCUSSION

Otitis media with effusion is among the most commonly
diagnosed medical problems in children. It has been
found that the prevalence of otitis media with effusion
ranges from 53 to 61% (19). Myringotomy with VT
placement is the most common surgical procedure per-
formed on children, with an estimated 2 million tubes
inserted per year in the United States. VT insertion is
an effective means of treating otitis media with effusion
(2,3,12,17,19,20). Unfortunately, VT placement carries
with it a risk for long-term complications, such as puru-
lent otorrhea (up to 40.4%), persistent perforation (up to
11.5%) (2,3,12,17,20), tympanosclerosis (up to 70%),
granulation formation (up to 5%), retraction pockets
(up to 5.2%), and atelectasis (up to 6%) (19).

Thermal myringotomy and LAT have been proposed
to prolong myringotomy patency time (7Y9). The advan-
tage of laser or thermal myringotomy compared with VT
insertion is the low complication rate. However, debate
exists regarding their efficacy (5,7,10,11,20). Laser myr-
ingotomy has an intermediate duration of about 3 weeks.
Patency time of LAT depends on laser energy param-
eters, tympanostomy size, shape, and location of the
perforation (5,8).

Radiofrequency energy, on the other hand, is a low-cost
alternative technology; it is safe and easy to use, and no
special training is required. The tissue heats in response to
the radiofrequency current passing through it and tissue
damage occurs as heat is allowed to accumulate in it
(19,20). Cakir et al. (18) performed RFMs on guinea
pigs using the Ellman Surgitron unit in the fully filtered
mode (4- to 5-power grade), and an A3 electrode, whereas
5-fluorouracil was applied to half of them to prolong myr-
ingotomy patency time. In their study, all RFMs (without
5-fluorouracil application) healed within the first week. In
a previous experimental study conducted by our depart-
ment, RFMs performed with the Ellman Surgitron unit in
the fully rectified mode using the 10-power grade and a
TEE 230 electrode on 20 rabbits, achieved a mean patency
time of 1.60 weeks (20). In this study, using the same
settings, 14 of 20 RFMs healed within the second week,
and a similar mean patency time of 1.7 weeks was
achieved. We think this difference may be caused by dif-
ferent settings as well as interspecies variation among ani-
mals (rabbit versus guinea pig). Moreover, Ragab (19)
performed RFM (without MC application) on 43 patients
using the 4-power grade of the Ellman Surgitron apparatus
in the fully rectified mode. In his study, the mean patency
time achieved was 3.5 weeks.

MC is an aminoglycoside with alkylating antineoplastic
potential produced by the fungus S. caespitosus. It has
been used safely in humans as an antineoplastic agent
since 1983. MC prevents replication of fibroblast and epi-
thelial cells, being active against all cells, regardless of
the cell cycle phase. It selectively interrupts DNA repli-
cation and inhibits mitosis and protein synthesis, thus
affecting the healing process. Not even cells that are not
actively synthesizing DNA proliferate after exposure
(10Y16). Estrem and Batra (10) used topically applied
MC in rats to delay tympanic membrane healing. In
their study, the application of MC (2 mg/mL) for 10
minutes on myringotomies performed with KTP laser
significantly increased the myringotomy closure time.
Moreover, they noticed that increased exposure beyond
a single 10-minute application of MC did not statistically
prolong the patency rate. Those results have been con-
firmed experimentally by other authors (11Y15). Appli-
cation of MC before laser myringotomy was effective in
prolonging the patency of laser myringotomies in rats
(16); however, D’Eredita (17) reported that MC preappli-
cation (pledgets soaked with 0.2 mL of 4 mg/mL MC
solution for 5 minutes) did not enhance the patency of con-
tact diode laser-assisted myringotomies in 15 children.

Ragab (19), before RFMs, applied a saturated (but not
dripping) pledget soaked in 0.4 mg/mL of MC for 10
minutes to the tympanic membrane of 41 patients. The
use of MC significantly enhanced the efficacy of RFM,
whereas MC application nearly doubled the cure rate
from 45 to 80% in recurrent acute otitis media and from
28 to 59% in otitis media with effusion. In a previous
experimental study conducted by our department, MC
application in RFMs significantly prolonged myrin-
gotomy patency time, whereas the patency times achieved
were comparable to those reported by other authors for MC
application in laser myringotomies (20). In this study as
well, MC application has significantly prolonged the pa-
tency time of both RFM and LAT procedures.

The second goal of this study was to compare RFM
with CO2 LAT, with or without MC application. In our
study, no statistical difference was observed regarding
patency time between LAT and RFM procedures in ei-
ther saline- or MC-treated ears. We think that RFM may
be proposed as an alternative to CO2 LAT technique.
RFM is a safe and low-cost technique. It is easy to use,
even on an outpatient basis, and no special training is
required. It should be noticed that in this study, there is a
possibility of potential bias resulting from the lack of
Bblindness,[ as well as from the lack of a nontreated
control group (i.e., myringotomies without application
of pledgets with saline or MC), whereas possible differ-
ences may occur by quantifying patency time in weeks
versus days. We think that further studies will confirm
our results.

Another issue of interest is the potential ototoxic effect
of MC. MC application has been found to be safe in
animal and human studies. Jassir et al. (12) demonstrated
no differences in control ears of guinea pigs in distortion-
product otoacoustic emissions audiograms, suggesting no
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influence on cochlear functions. Yazawa et al. (21) used
adjunctive intraoperative MC in endolymphatic sac sur-
gery for Ménière disease. They reported no ototoxicity in
their animal or human studies. D’Eredita (17) reported no
residual hearing loss in a 2-year follow-up period by MC
preapplication in children undergoing laser myringotomy,
whereas Ragab (19) also reported no sensorineural hearing
loss in pure-tone audiometry by MC preapplication to
RFMs. Moreover, there are no reports of MC-related oto-
toxicity when used as a systemic chemotherapeutic agent.
It should be mentioned that MC is a carcinogen, although
the quantity used for myringotomy is tiny compared with
that used in chemotherapy (17). Jassir et al. (15) demon-
strated that there is a dose-response relationship of topi-
cally applied MC for the prevention of laser myringotomy
closure. They concluded that higher than 0.4 mg/mL MC
doses do not appear to prolong patency and are associated
with greater otorrhea, suggesting middle ear toxicity,
whereas no otorrhea occurred in concentrations less than
0.2 mg/mL. In this study, MC was used at a concentration
of 0.3 mg/mL. No otorrhea occurred in any of the MC- or
saline-treated ears.

CONCLUSION

In conclusion, we think that RFM may be proposed as
an alternative to CO2 LAT technique. It is a safe, low-
cost, and easy-to-use technique, and no special training
is required. In our study, we were able to perform blood-
less myringotomy in a safe and controlled fashion using
both techniques, and no statistical difference was noted
in patency times between LAT and RFM procedures.
Further studies will demonstrate the correlation between
radiofrequency settings and RFM patency time. More-
over, MC application in both RFM and LAT prolongs
myringotomy patency time enough to be proposed as an
alternative to the VT insertion technique.
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