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Ξένα σώματα στον έξω ακουστικό πόρο και στο στόμαχο
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ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΟΡΟ

Τα μικρά παιδιά εισάγουν στον έξω 
ακουστικό πόρο του αυτιού τους δι-
άφορα ξένα σώματα από πλαστικό, 
μέταλλο ή άλλο υλικό. Το παιδί συνή-
θως αναφέρει αυτό το γεγονός στη 
μητέρα του. Αν τούτο όμως δε συμ-
βεί, ανάλογα με τη σύσταση του ξέ-
νου σώματος, μπορεί η μητέρα του 
παιδιού να παρατηρήσει πυώδη έκ-
κριση στο αυτί ή το ξένο σώμα μπο-
ρεί να ανιχνευτεί κατά τύχη μετά από 
μια ΩΡΛ εξέταση ρουτίνας. Στους 
ενήλικες, τα ξένα σώματα στο αυ-
τί συνήθως είναι διάφορα έντομα, 
κόκκοι ρυζιού (που μπαίνουν στους 
έξω ακουστικούς πόρους των αυτιών 
νεόνυμφων κατά τη στιγμή της στέ-
ψης, όταν οι παραβρισκόμενοι στο 
γάμο τους βομβαρδίζουν με ρύζι), 
τεμάχια βαμβακιού, τεμάχια κεριού, 
που είναι υπολείμματα ωτασπίδων ή 
άλλα θραύσματα αντικειμένων που 
παρέμειναν στον έξω ακουστικό πό-
ρο ενώ γινόταν προσπάθεια καθα-
ρισμού του αυτιού. Βεβαίως, το να 
μπει κάποιο ξένο σώμα στο αυτί δεν 
αποτελεί επείγουσα κατάσταση, με 
την έννοια ότι μπαίνει η ζωή ή ακοή 
σε κίνδυνο. Όμως, πολλές φορές, το 
αίσθημα πληρότητας του αυτιού που 
προκαλεί το ξένο σώμα ή ο θόρυβος 
που δημιουργείται από κάποιο έντο-
μο, που περιστρέφεται ζωντανό μέσα 
στον έξω ακουστικό πόρο είναι τόσο 
δυσάρεστα, που αναγκάζουν το θύ-
μα να αναζητήσει επειγόντως ιατρι-
κή βοήθεια.

Ένα έντομο που παραμένει ζωντα-
νό και φτερουγίζει ή περπατάει μέσα 
στο αυτί μπορεί να αντιμετωπιστεί εν-
σταλάζοντας σταγόνες ισοπροπυλικής 
αλκοόλης 85%, μέχρις ότου πληρω-
θεί ο έξω ακουστικός πόρος, ενώ το 
θύμα έχει γείρει σε πλαγία θέση και 
με το πάσχον αυτί προς τα πάνω. Το 
έντομο μέσα σε λίγο διάστημα πε-
θαίνει και μπορεί να αφαιρεθεί στη 
συνέχεια πολύ εύκολα. Αν δεν υπάρ-
χει ισοπροπυλική αλκοόλη ενσταλά-
ζονται σταγόνες ελαιολάδου, μέχρις 
ότου πληρωθεί το αυτί. Το ζωντα-
νό έντομο προκειμένου να προσλά-
βει οξυγόνο οδηγείται προς την έξο-

δο, όπου συλλαμβάνεται. Αν το έντο-
μο έχει ήδη φονευθεί με διάφορους 
χειρισμούς του θύματος, αφαιρείται 
από τον έξω ακουστικό πόρο ή με κα-
τάλληλη κυρτή μύλη ή με πλύση ή με 
αναρρόφηση. Σε περίπτωση που το 
ξένο σώμα είναι μαλακό και ανώμα-
λο ή είναι τεμάχιο σφηνωμένου το-
λυπίου βάμβακος ή τεμάχιο ξύλου, 
μπορεί να απομακρυνθεί με τη βοή-
θεια κατάλληλης μικρής ωτολαβίδας 
(λαβίδα αλιγάτορας). Μερικές φορές 
τα μεταλλικά σφαιρίδια ή τα σφηνω-
μένα βοτσαλάκια μπορεί να κάνουν 
προβληματική την αφαίρεσή τους. 
Δυσκολία δημιουργείται από το γεγο-
νός ότι είναι αδύνατη η αφαίρεση με 
ωτοπλύση ή αναρρόφηση του σφη-
νωμένου σώματος και, από την άλ-
λη πλευρά, είναι επώδυνη η εισαγω-
γή μιας μεταλλικής ή πλαστικής μύ-
λης ανάμεσα στο τοίχωμα του έξω 
ακουστικού πόρου και το ξένο σώ-
μα. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η διά-
μετρος κατά μήκος του έξω ακουστι-
κού πόρου δεν είναι η αυτή, όπως η 
κάνη ενός όπλου. Ο έξω ακουστικός 
πόρος περίπου στο μέσον του στε-
νεύει. Αν το ξένο σώμα έχει σφηνω-
θεί στον ισθμό θα πρέπει να γίνουν 
προσεκτικοί χειρισμοί, ώστε να μην 
ωθηθεί πίσω από τον ισθμό. Αν ήδη 
έχει ωθηθεί πίσω από τον ισθμό, η 
σύλληψη και απομάκρυνσή του μπο-
ρεί να είναι κοπιαστική ή και επώδυ-
νη για τον ασθενή. Καταλληλότερο 
εργαλείο με το οποίο μπορεί να επι-
τευχθεί η αφαίρεση του ξένου σώμα-
τος είναι το λεπτό ατσάλινο άκαμπτο 
άγκιστρο ορθής γωνίας. Αφού τοπο-
θετηθεί ο ασθενής σε πλαγία στάση, 
με την κεφαλή έξω από την κεφαλή 
του κρεβατιού και το πάσχον αυτί 
προς το έδαφος, εισάγεται το άγκι-
στρο πίσω από το ολισθηρό ξένο σώ-
μα. Περιστρέφοντάς το όσο χρειάζε-
ται και τοποθετώντας το στον κατάλ-
ληλο ισημερινό του ξένου σώματος, 
το έλκουμε προς τα έξω. Για να μην 
είναι η έξοδος επώδυνη, είτε έχει το-
ποθετηθεί αρκετή ποσότητα κρέμας 
του επιφανειακού αναισθητικού Emla, 
επιτυγχάνοντας επιφανειακή αναισθη-
σία, είτε διηθείται ο έξω ακουστικός 
πόρος με μικρή ποσότητα διαλύμα-

τος λιδοκαΐνης. Αν πρόκειται για μι-
κρό παιδί θα πρέπει να συγκρατεί-
ται πολύ καλά και να περιτυλίγεται 
με σεντόνι, ώστε να μην παρεμβά-
λει τα χέρια του. Παρά τούτο, αν η 
συνεργασία είναι αδύνατη, διότι το 
παιδί έχει εξαντληθεί από τις επανει-
λημμένες αποτυχημένες προσπάθειες, 
θα πρέπει να χορηγηθεί γενική αναι-
σθησία προκειμένου να αφαιρεθεί το 
ξένο σώμα. Σε περίπτωση που έχει 
σφηνωθεί κάποιο όσπριο, που έχει 
φουσκώσει από την υγρασία και η 
αφαίρεσή του είναι πολύ επώδυνη, 
συνεπεία της φλεγμονής, θα πρέπει 
να γίνεται η αφαίρεση υπό τοπική ή 
γενική αναισθησία. Αν το ξένο σώ-
μα είναι μαλακό (π.χ. κερί) ή αν δεν 
αφαιρείται με ωτοπλύση, μπορεί να 
απομακρυνθεί με τη βοήθεια αναρ-
ρόφησης ή μύλης με διάτρητο κυρ-
τό άκρο.

ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΟ
Η κατάποση ενός ξένου σώματος, 

αν και σπάνια μπορεί να συμβεί στους 
ενηλίκους, εντούτοις είναι πολύ συνη-
θισμένη στα παιδιά, στους ενηλίκους 
με ψυχικές διαταραχές, σε βουλιμικά 
άτομα, σε άτομα που φέρουν μικρές 
κινητές οδοντοστοιχίες και στους φυ-
λακισμένους. Τα πλείστα από τα ξέ-
να σώματα διέρχονται αυτόματα το 
στόμαχο και μπορούν να μετακινη-
θούν κατά μήκος όλου του γαστρε-
ντερικού συστήματος, χωρίς να προ-
κληθεί οποιαδήποτε μείζονα βλάβη. 
Οι ασθενείς ζητούν βοήθεια πρώτα 
από τον ωτορινολαρυγγολόγο, διότι 
πιστεύουν ότι μπορεί να έχει σφηνω-
θεί το ξένο σώμα στον υποφάρυγγα 
ή στον οισοφάγο. Ο ΩΡΛ, αφού απο-
κλείσει τα παραπάνω, καθοδηγεί τον 
πάσχοντα για την ανίχνευση του ξέ-
νου σώματος και αναζητά τη συνερ-
γασία του γενικού χειρουργού, που 
πολλές φορές είναι απαραίτητη προ-
κειμένου, σε μερικές περιπτώσεις, να 
αφαιρεθεί χειρουργικά το ξένο σώμα. 
Ο ΩΡΛ, όπως και ο γιατρός οποιασδή-
ποτε ειδικότητας, δεν πρέπει ελαφρά 
τη καρδία να καθησυχάζει τον άρρω-
στο και τους συγγενείς του ότι το ξέ-
νο σώμα θα βγει μόνο του (πράγμα 
που συμβαίνει τις περισσότερες φο-

ρές, εφόσον το ξένο σώμα δεν είναι 
κοφτερό, αιχμηρό και το μήκος του 
δεν ξεπερνάει τα 7cm).

Τα ξένα σώματα που κατά τύχη κα-
ταπίνονται και εισέρχονται στο στόμα-
χο, συνήθως διέρχονται από το έντερο 
και αποβάλλονται με τα κόπρανα. Τα 
κόπρανα των παιδιών που έχουν κα-
ταπιεί ξένο σώμα θα πρέπει να ερευ-
νώνται επί τρεις συνεχείς ημέρες. Αν 
πρόκειται για μεταλλικά αντικείμενα, 
εντοπίζεται η θέση τους με ακτινολο-
γικό έλεγχο. Χρειάζεται, όμως, προ-
σοχή στην άσκοπη πρόσληψη ακτι-
νοβολίας στην κοιλιακή χώρα και τα 
κοιλιακά σπλάγχνα. Τα αιχμηρά αντι-
κείμενα (καρφίτσες κ.λπ.) μπορεί να 
προκαλέσουν διάτρηση ή απόφραξη 
του εντέρου. Η πιθανότητα διάτρη-
σης της γαστρεντερικής κοιλότητας 
από οξύαιχμα, κοφτερά αντικείμε-
να απαιτεί τη συνεχή και προσεκτι-
κή παρατήρηση του ασθενούς. Αν 
ένα τέτοιου τύπου ξένο σώμα σφη-
νωθεί σε κάποιο σημείο του γαστρε-
ντερικού σωλήνα, τότε γίνεται η διά-
τρηση. Η νοσηρότητα που συνοδεύει 
μια τέτοια κατάσταση εξαρτάται από 
την περαιτέρω πορεία που θα ακο-
λουθήσει το ξένο σώμα και από το 
αν θα εγκατασταθούν σηπτικά επα-
κόλουθα. Αν και οποιοδήποτε ξένο 
σώμα που μετά τη διάτρηση βγήκε 
έξω από τη γαστρεντερική οδό μπο-
ρεί να πορευτεί προς οποιοδήποτε 
ενδοκοιλιακό όργανο, εντούτοις εί-
ναι σπανιότατη η διάτρηση του δω-
δεκαδακτύλου και οποιουδήποτε εν-
δοκοιλιακού οργάνου1. Γι’ αυτό, μέ-
χρι τη στιγμή που θα αποβληθεί το 
ξένο σώμα, παρακολουθείται στενά 
ο ασθενής.

Εφόσον δεν ανευρίσκεται το ξένο 
σώμα στα κόπρανα του ασθενούς το 
πρώτο τριήμερο μετά την κατάποσή 
του, μπορεί να περιμένει κανείς μέ-
χρι και δύο εβδομάδες, οπότε μπο-
ρεί να καταφύγει ο χειρουργός στην 
ενδοσκοπική αφαίρεση, προλαβαίνο-
ντας έτσι τη δημιουργία εξελκώσεως 
του τοιχώματος της γαστρεντερικής 
οδού ή τη διάτρηση. Αναφέρεται ότι 
περίπου το 20% από τα ξένα σώμα-
τα χρειάζονται ενδοσκοπική ή χει-
ρουργική αφαίρεση2. Σε ορισμένες 
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περιπτώσεις, τα ξένα σώματα, λό-
γω του σχήματός τους ή του μεγέ-
θους τους ή του πιθανού κινδύνου 
που μπορεί να προκαλέσουν εξαι-
τίας της γενικής κατάστασης του 
ασθενούς, πρέπει να αφαιρούνται. 
Μέθοδος εκλογής είναι η ενδοσκό-
πηση. Αντενδείξεις της ενδοσκοπικής 
απομάκρυνσης του ξένου σώματος 
είναι η αδυναμία των ασθενών να 
συνεργαστούν, η οξεία οισοφαγί-
τιδα (λόγω κατάποσης καυστικών 
ουσιών ή άλλης αιτιολογίας), η διά-
τρηση του στομάχου, οι συγγενείς 
ή επίκτητες παραμορφώσεις της γα-
στρεντερικής οδού3. Η ενδοσκοπι-
κή αφαίρεση έχει υψηλό ποσοστό 
αποτυχίας και σχετίζεται με σημα-
ντικές επιπλοκές3. Σε ένα μικρό πο-
σοστό περιπτώσεων οξέων κατα-
στάσεων και κατάποσης τριχοπη-
λιμάτων (1-14%), μπορεί να είναι 
απαραίτητο να αφαιρεθεί το ξένο 
σώμα χειρουργικά. Σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις, η τεχνική της λαπαροσκό-
πησης μπορεί να αποβεί πολύτιμο 

εργαλείο και μπορεί να σταθεί ως 
πρώτη προσέγγιση του προβλήμα-
τος4,5. Η λαπαροσκοπική αφαίρεση 
ενός ενδογαστρικού ξένου σώματος 
είναι εφικτή και ασφαλής θεραπεία 
και αποτελεί εναλλακτική θεραπευ-
τική επιλογή, μετά από μια αποτυ-
χημένη ενδοσκοπική προσπάθεια5. 
Ενδεικτικά παρατίθεται η αναδρομική 
μελέτη των Velitchkov et al6 που περι-
λαμβάνει την κατάποση 1.203 ξένων 
σωμάτων σε 542 ασθενείς ηλικίας 15-
82 ετών από το 1973 έως το 1993. 
Μεταξύ αυτών, το 69,9% (n= 379) 
ήταν φυλακισμένοι τη στιγμή της κα-
τάποσης, το 22,9% (n= 124) είχαν 
ιστορικό ψύχωσης και το 7,2% (n= 
39) ήταν αλκοολικοί ή ηλικιωμένα 
άτομα που έφεραν οδοντοστοιχί-
ες. Τα πλείστα ξένα σώματα απομα-
κρύνθηκαν αυτομάτως (75,6%, n= 
410). Ενδοσκοπική αφαίρεση ήταν 
εφικτή στο 19,5% (n= 106) και δεν 
υπήρξε οποιαδήποτε που να έχει 
σχέση με οποιαδήποτε νοσηρότη-
τα. Μόνο το 4,8% (n= 26) χρειάστη-

κε χειρουργική αντιμετώπιση. Από 
αυτό το ποσοστό, το 30,8% (n= 8) 
ήταν μεγάλου μήκους αντικείμενα 
χωρίς τάση να προωθηθούν προς 
την άπω έξοδο και αφαιρέθηκαν 
με γαστροτομή. Το 15,4% (n= 4) 
ήταν κοφτερά ή οξύαιχμα και προ-
κάλεσαν διάτρηση, ενώ το 53,8% 
(n= 14) είχαν σφηνωθεί στην πε-
ριοχή της ειλεοκολικής βαλβίδας 
και αφαιρέθηκαν μέσω σκωληκο-
ειδεκτομής.

Η συντηρητική αντιμετώπιση της 
κατάποσης ξένων σωμάτων είναι δι-
καιολογημένη, αν και συνιστάται η 
έγκαιρη ενδοσκοπική τους αφαίρε-
ση από το στόμαχο. Σε περίπτωση 
αποτυχίας, είναι σοφή η αφαίρε-
ση ενός ξένου σώματος χειρουργι-
κά, εφόσον έχει μήκος μεγαλύτερο 
των 7cm. Τα λεπτά και οξύαιχμα ξέ-
να σώματα απαιτούν μεγαλύτερο 
δείκτη καχυποψίας, γιατί κρύβουν 
υψηλότερο κίνδυνο διάτρησης. Η 
περιοχή της ειλεοκολικής βαλβί-
δας είναι το συνηθέστερο σημείο 

ενσφήνωσης. Η αφαίρεση του ξέ-
νου σώματος με σκωληκοειδεκτο-
μή αποτελεί την ασφαλέστερη επι-
λογή και δεν πρέπει να καθυστερεί 
πέραν των 48 ωρών.
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