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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Οι καταδύσεις γίνονται εδώ και 5000 χρόνια, ενώ στα έργα του Ομήρου 
αναφέρεται η χρήση των σφουγγαριών που ήταν προϊόντα σπογγαλιείας. 
Τα τελευταία 30 έτη, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, για λόγους ψυχα-
γωγίας ασχολούνται με τις θαλάσσιες καταδύσεις, ενώ ένας σημαντικός 
αριθμός ανδρών και γυναικών κάνουν καταδύσεις για επαγγελματικούς 
λόγους. Μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν 8,5 εκατομμύρια άτομα που ασχολή-
θηκαν με τις καταδύσεις την δεκαετία 1994-200411. Η αύξηση του αριθ-
μού των ατόμων που ασχολούνται με τις καταδύσεις σε ποικίλα βάθη και 
με ποικίλα μέσα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ιατρικά προβλήμα-
τα, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της καθόδου, παραμο-
νής στο βυθό και κατά την άνοδο των δυτών στην επιφάνεια του νερού. 
Το 80% των ιατρικών προβλημάτων μετά από κατάδυση είναι ωτορρι-
νολαρυγγολογικά1.

Οι συνέπειες των παθολογικών διαταραχών μετά από κατάδυση ανα-
φέρονται στη βιβλιογραφία μετά το 1868, όταν οι σπογγαλιείς άρχισαν να 
χρησιμοποιούν τα καταδυτικά σκάφανδρα. Η έλλειψη γνώσεων της φυσι-
ολογίας των καταδύσεων ήταν η αιτία πρόκλησης πολλών θανάτων και α-
ναπηριών, εξαιτίας της «νόσου των δυτών», που περιέγραψε με ακρίβεια 
ο Καλύμνιος ιατρός Σκεύος Ζερβός (1874-1966), που παρακολουθούσε 
τα καταδυτικά ατυχήματα των σφουγγαράδων της Καλύμνου. 

Σήμερα είναι γνωστή η φυσιολογία των καταδύσεων και το φαινόμε-
νο του βαροταυματισμού ή βαροτραύματος, δηλαδή της κάκωσης που 

προκαλείται από τη γρήγορη αλλαγή της πίεσης. Το βαροτραύμα μπο-
ρεί να προκληθεί συνεπεία των αποτελεσμάτων των αλλαγών της πίεσης 
στους αρεροφόρους χώρους του σώματος, οι οποίοι δεν επικοινωνούν 
με το περιβάλλον. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται το έξω ους (αυτί), το μέ-
σον ους, και εμμέσως το έσω ους, οι παραρρίνιοι κόλποι, οι πνεύμονες, 
το έντερο, κοιλότητες αποστημάτων (π.χ. στα δόντια). Αέριο μπορεί να 
διεισδύσει στους γειτονικούς ιστούς των προσβεβλημένων περιοχών (ό-
πως ο πρόσθιος κρανιακός βόθρος, μέσω των ηθμοειδών κυψελών, ή να 
προκληθεί εμβολισμός μέσω της κυκλοφορίας του αίματος). Η σοβαρό-
τερη έκφραση του βαροτραύματος είναι η εμβολή με αέρα κάποιας ε-
γκεφαλικής αρτηρίας, που μπορεί κλινικά να εκδηλωθεί με εικόνα αγγει-
ακού εγκεφαλικού επεισοδίου1=2.

Η άμεση εφαρμογή πίεσης από το νερό που περιβάλλει το ανθρώπι-
νο σώμα σε μια κατάδυση μπορεί να προκαλέσει βαροτραύμα, το οποίο 
εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές, όπως η ωτοδυνία (πόνος στο αυτί), κε-
φαλαλγίες, πόνοι στις μεγάλες αρθρώσεις, παράλυση, κώμα, και τελικά 
θάνατος.  Λόγω της ποικίλης μορφής των εκδηλώσεων του βαροτραύμα-
τος, πάντοτε θα πρέπει να το υποψιάζεται κανείς σε οποιοδήποτε άτομο, 
έχει πρόσφατα εκτεθεί σε σημαντικές αλλαγές της ατμοσφαιρικής ή βα-
ρομετρικής πίεσης (barometric pressure). 

Συνεπεία της αύξησης του αριθμού των ασχολουμένων με τις καταδύ-
σεις τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί και οι παθολογικές ΩΡΛ κατα-
στάσεις εξ’αιτίας της κατάδυσης. Ιδιαίτερα συχνές είναι οι εξωτερικές ω-
τίτιδες, το βαροτραύμα των αυτιών και λιγότερα συχνά των παραρρινίων 
κόλπων, τα οποία συνήθως δεν οδηγούν σε μόνιμες βλάβες ή συμπτώμα-
τα. Οι προσβολές του αιθουσοκοχλιακού συστήματος δεν είναι συνηθι-
σμένες, αλλά αν συμβούν μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ακοής, ίλιγ-
γο και επίμονες εμβοές των αυτιών, που πρέπει έγκαιρα να διαγνωστούν 
και να θεραπευτούν κατάλληλα. Η αντιμετώπιση των ιατρικών προβλη-
μάτων των καταδυομένων ατόμων απαιτεί γνώσεις βασικής φυσικής και 
φυσιολογίας των καταδύσεων, για την κατανόηση της παραβίασης των 
φυσικών νόμων, που οδηγούν στο καταδυτικό ιατρικό ατύχημα3.

Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις του βαροτραύ-
ματος είναι αυτές που εκδηλώνονται:
1.  Από το ωτορινολαρυγγολογικό σύστημα 

(αυτιά, παραρρίνιοι κόλποι, δόντια).
2.  Η νόσος των δυτών ή νόσος της αποσυμπί-

εσης [decompression illness (DCI)].
3.  Τα αρτηριακά έμβολα από αέρια (arterial 

gas emboli).
Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

περιλαμβάνει την πρόληψή τους, τη χρησιμο-
ποίηση τεχνικών εξίσωσης των πιέσεων, τη χρή-
ση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων στη μύτη, 
διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις και τη θε-
ραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο. 

Βαροτραυματικά ατυχήματα μπορεί να πά-

θουν ακόμη και οι πιο έμπειροι και καλά εκ-
παιδευμένοι δύτες, όχι όμως στη συχνότητα 
που μπορεί να πάθουν οι ανεκπαίδευτοι και 
άπειροι4.

Τα όργανα του ωτορινολαρυγγολογικού συ-
στήματος είναι τα κυρίως προσβαλλόμενα σε 
άτομα που είναι ακατάλληλα να καταδυθούν, 
είναι αρχάριοι, έχουν κακώς ή ανεπαρκώς εκ-
παιδευτεί στην πρόληψη της δημιουργίας κα-
ταδυτικών παρενεργειών, ή δεν είχαν την τύ-
χη να συμβουλευτούν ωτορινολαρυγγολόγο 
με εμπειρία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον διάγνω-
σης και αντιμετώπισης των ΩΡΛ προβλημάτων 
μετά από κατάδυση5.

ΚαταδυτιΚή Ωτορινολαρυγγολογια - 
ΩτορινολαρυγγολογιΚα προβλήματα ατομΩν που Κανουν Καταδυσεισ©

Καταδύσεις και Βαροτραύμα

Μπατζακάκης Δημήτριος1, Τσιτηρίδης Ιωάννης2, Πανάρας Ιωάννης3, Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος4

1Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Β΄, 2Ωτορινολαρυγγολόγος, ΓΝ Λάρισας, 
3Ωτορινολαρυγγολόγος, Καρδίτσα, 4Ωτορινολαρυγγολόγος, Κόρινθος

Κλινικές εκδηλώσεις του βαροτραύματος

Μούκος Αντώνιος1, Πιπερόπυλος Στέλιος1, 
Δρ Γκέλης ΔΝ Δημήτριος2 

1Ειδικευόμενος ΩΡΛ, Τζάνειο Νοσοκομείο 
Πειραιάς, 2Ωτορινολαρυγγολόγος, Κόρινθος

A’ Mέρος

Μπατζακάκης 
Δημήτριος

Τσιτηρίδης 
Ιωάννης

Πανάρας 
Ιωάννης

Δρ Γκέλης Ν. 
Δημήτριος

Δρ Γκέλης Ν. 
Δημήτριος

Μούκος 
Αντώνιος

Πιπερόπυλος 
Στέλιος
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Το βαροτραύμα είναι η βλάβη που προ-
καλείται στους ιστούς εξ’αιτίας της διαφοράς 
πιέσεως μεταξύ μιας αεροφόρας κοιλότητας 
του σώματος και της πιέσεως του υγρού, που 
περιβάλλει το σώμα. Η σχέση μεταξύ του ό-
γκου που καταλαμβάνει ένα αέριο και της 
περιβαλλοντικής πίεσης καθορίζεται από το 
Νόμο του Boyle: Ρ1V1=P2V2 [όσο αυξάνει η 
πίεση, τόσο ελαττώνεται ο όγκος ενός αερί-
ου και αντιστρόφως]. Κατά τη μεταβολή της 
πίεσης οι αεροφόρες κοιλότητες με οστέινα 
ή μηχανικώς άκαμπτα τοιχώματα αδυνατούν 

να μεταβάλουν τον όγκο τους. Συνεπώς η πίεση μέσα σε αυτές 
τις κοιλότητες μεταβάλλεται υπέρμετρα, δυσανάλογα με την πί-
εση του περιβάλλοντος. Η βλάβη δημιουργείται, όταν δεν επι-
τυγχάνεται εξίσωση της πίεσης του αέρα μέσα στην κοιλότη-
τα με την πίεση του περιβάλλοντος. Το βαροτραύμα δημιουρ-
γείται στις αεροφόρες κοιλότητες του σώματος, όταν το σώμα 
μετακινείται προς ή από περιβάλλον υψηλοτέρων πιέσεων, ό-
πως όταν κάποιος κάνει αυτόνομη κατάδυση [SCUBA DIVING] 
ή ελεύθερη κατάδυση ή όταν ανεβοκατεβαίνει με αεροπλάνο 
που δεν διαθέτει σύστημα αποσυμπίεσης. Η ιστική βλάβη του 
βαροτραύματος προκαλείται στους ιστούς γύρω από τις αε-
ροφόρες κοιλότητες του σώματος, διότι τα αέρια είναι συμπιε-
στά, ενώ αυτό δεν ισχύει για τους ιστούς. Όταν αυξάνει η πε-
ριβαλλοντική πίεση ο εσωτερικός χώρος της αεροφόρου κοι-
λότητας αδυνατεί να αντέξει την υψηλότερη εξωτερική πίεση. 
Όταν ελαττώνεται η περιβαλλοντική πίεση, η υψηλότερη πί-
εση του αερίου μέσα στις αεροφόρους κοιλότητες προκαλεί 
βλάβη στους περιβάλλοντες ιστούς, εφόσον το αέριο έχει πα-
γιδευτεί μέσα σ’ αυτές.

Βαροτραύμα μπορεί να εκδηλωθεί στα ακόλουθα 
όργανα και ιστούς

Βαροτραύμα μπορεί να πάθουν αυτοί που κάνουν ελεύθερη 
κατάδυση, συγκρατώντας την αναπνοή τους και όσοι κάνουν 
κατάδυση με αυτόνομη καταδυτική συσκευή που φέρει φιά-
λες αέρα ή μείγματος αερίων (π.χ. οξυγόνο + ήλιο).

Όργανα και ιστοί 
που προσβάλλονται 
από το βαροτραύμα

 Βαλαγιάννης Δημήτριος1, Σκουλάκης 
Χαράλαμπος2, Μοσχοτζόπουλος 

Παναγιώτης3 
1Συντονιστής Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής 

ΩΡΛ Κλινικής, Γεν. Νοσοκομείου 
Βόλου. 2Επιμελητής Α΄, Γεν. Νοσοκομείο 
Βόλου. 3Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής ΩΡΛ 

Κλινικής,Γεν. Νοσοκομείου Βόλου

Η συχνότητα των Ωτορινολαρυγ
γολογικών προβλημάτων μετά από 
καταδύσεις

Οι καταδύσεις έχουν γίνει πολύ δημο-
φιλείς, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, 
μέσω των οποίων δίδεται η ευκαιρία στο 
δύτη να κυκλοφορεί σε μικρά βάθη, χρη-
σιμοποιώντας αυτόνομη καταδυτική συ-
σκευή (scuba diving). Επειδή πάνω από 
το 80% των ιατρικών προβλημάτων που 
μπορεί να προκύψουν σε μια κατάδυση 
σχετίζονται με το ωτορινολαρυγγολογι-
κό σύστημα, οι ωτορινολαρυγγολόγοι 
είναι εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων. 

Το 2007 ο Klingmann C και οι συ-
νεργάτες του, στο Department of 
Otolaryngology, Head & Neck Surgery 
(HNO), University of Heidelberg, της 
Γερμανίας ανακοίνωσαν την ανάλυση των 
ευρημάτων τους επί 300 ασθενών που 
θεράπευσαν τα προηγούμενα 4 χρόνια, 
μεταξύ του Ιανουαρίου του 2002 και του 
Οκτωβρίου του 2005. Συγκεκριμένα, εξέ-
τασαν 306 ασθενείς, που προσήλθαν στο 
ΩΡΛ Τμήμα τους με ωτορινολαρυγγολο-
γικές διαταραχές μετά από κατάδυση ή 
μετά από καταδυτικά ατυχήματα. 

Μετά από λεπτομερή λήψη του ιστο-
ρικού και την κλινική και ΩΡΛ εξέταση 
βρήκαν την παρουσία των ακολούθων 
διαταραχών: 24 δύτες (8%) παρουσία-
σαν εξωτερική ωτίτιδα, 140 δύτες είχαν 
διαταραχές του μέσου ωτός (46%), 56 
δύτες (18%) διαταραχές του έσω ωτός, 
53 δύτες (17%) είχαν διαταραχές της 
μύτης και των παραρρινίων κόλπων, 24 
δύτες (8%) είχαν νόσο αποσυμπίεσης 
[decompression illness (DCI)] και 9 δύ-
τες (3%) παραπονέθηκαν για ποικίλα συ-
μπτώματα. Μόνο το 18% των δυτών προ-
σήλθε με οξεία κατάσταση που απαιτού-
σε επείγουσα αντιμετώπιση.

Η συνηθέστερη διαταραχή ήταν η δυ-
σλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας 
(24%). Οι γυναίκες-δύτες είχαν σημαντι-
κά συχνότερες προσβολές. Η χρονία ρινο-
κολπίτιδα βρέθηκε να σχετίζεται με σημα-

ντικά υψηλότερο αριθμό καταδύσεων. Η 
συντηρητική θεραπεία απέτυχε στο 30% 
των ασθενών, αλλά η χειρουργική θερα-
πεία στον πάσχοντα παραρρίνιο κόλπο 
ανακούφισε όσους χειρουργήθηκαν. Το 
μέσον ους αποτελεί το κύριο πρόβλημα 
των δυτών. Ο αερισμός του μέσου ω-
τός, λόγω δυσλειτουργίας της ευσταχι-
ανής σάλπιγγας μπορεί να θεραπευτεί 
συντηρητικά με εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα, ενώ οι παθολογικές καταστάσεις των 
τυμπάνων και των ακουστικών οσταρί-
ων συχνά χρειάζονται χειρουργική απο-
κατάσταση. Περισσότεροι από τέσσερις 
στους πέντε ασθενείς επανήλθαν για να 
επιβεβαιώσουν την ικανότητά τους για 
κατάδυση. Αν και η θεραπεία των ΩΡΛ 
προβλημάτων που σχετίζονται με την κα-
τάδυση είναι σημαντική για τους δύτες, 
εντούτοις οι δύτες αναζητούν την επιβε-
βαίωση του ιατρού τους, αν θα είναι ικα-
νοί στο μέλλον για καταδύσεις6.

Πίνακας 1. 
•  Βαροτραύμα κατά την κάθοδο 

(φάση συμπίεσης)
- Παραρρίνιοι κόλποι
- Δόντια
- Εξωτερικό αυτί (έξω ους)
- Ενδιάμεσο αυτί (Μέσον ους)
- Έσω ους (εσωτερικό αυτί)

•  Βλάβες που συμβαίνουν σε 
κατάδυση στα βαθειά (σταθερή 
υπερβαρική κατάσταση)
-  Έσω ους (εσωτερικό αυτί) 
Βαροτραύμα ανόδου

-  Μέσον ους (Ενδιάμεσο αυτί)  
(φάση αποσυμπίεσης)

-  Έσω ους (εσωτερικό αυτί)  
[κοχλίας και ή αίθουσα]

• Αγγειακές βλάβες
-  Βλάβες των αγγειακών τοιχωμάτων 
και τροποποιήσεις της χημείας του 
αίματος

• Ακουστικός κίνδυνος
-  Απώλεια ακοής από έκθεση σε θό-
ρυβο

• Ποικίλα προβλήματα
-  Εμφανή ΩΡΛ συμπτώματα που δεν 
σχετίζονται απαραιτήτως με ανώμα-
λη αιθουσαιο-κοχλιακή παθολογία.

Ταξινόμηση των Ωτορινο
λαρυγγολογικών καταστάσεων 

που μπορούν να συμβούν 
σε κατάδυση Βαλαγιάννης 

Δημήτριος

Σκουλάκης 
Χαράλαμπος

Μοσχοτζό
πουλος 

Παναγιώτης

Ιωαννίδης 
Δημήτριος

Κοκκολάκης 
Γεώργιος

Δρ Γκέλης Ν. 
Δημήτριος

Δρ Τσιτσίκας 
Ανδρέας

Ιωαννίδης Δημήτριος1, Κοκκολάκης 
Γεώργιος1, Δρ Τσιτσίκας Ανδρέας2,   Τσιτσίκας ΑνδρέαςΤς

Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος3

1Ειδικευόμενος ΩΡΛ, Λαϊκό Νοσοκομείο 
Αθηνών, 2Διευθυντής της ΩΡΛ 

Κλινικής, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, 
3Ωτορινολαρυγγολόγος, Κόρινθος

•  Παραρρίνιες κοιλότητες (βα-
ροκολπίτιδα)

•  Αυτιά. Καταδυτικό βαρο-
τραύμα του αυτιού (ωτός) 
[βαρωτίτιδα ή αεροωτίτι-
δα]

•  Οφθαλμοί (ο απροστάτευ-
τος αεροφόρος χώρος μέσα 
στην καταδυτική μάσκα).

•  Δόντια (Βαροδονταλγία, δη-
λαδή πόνος στο δόντι ή δό-
ντια που σχετίζεται με τη βα-

ρομετρική πίεση ή οδοντικά 
κατάγματα).

• Πνεύμονες
•  Δέρμα (Στον αεροφόρο χώ-

ρο που δημιουργείται με-
ταξύ του σώματος του δύ-
τη και της καταδυτικής στο-
λής του)

•  Οστική βλάβη (οστική νέ-
κρωση και κάκωση του κρο-
ταφικού λοβού)

• Πεπτικό σύστημα
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Το βαροτραύμα μπορεί να επηρεάσει το έξω, 
το μέσον και το έσω ους (αυτί) και δεν διαφέρει 
από το βαροτραύμα που μπορεί να πάθουν οι 
αεροπλόοι. Το καταδυτικό όμως βαροτραύμα εί-
ναι συνηθέστερο λόγω των γρήγορων αλλαγών 
της περιβαλλοντικής πίεσης, της διαφοράς του 
μήκους του χρόνου κάτω από πίεση, του μείγμα-
τος των αερίων που χρησιμοποιούν οι αυτόνο-
μοι δύτες και της ανάγκης μεγαλύτερου χρόνου 
αποσυμπίεσης. Είναι δύσκολο να αξιολογηθούν 
τα παθοφυσιολογικά προβλήματα που συμβαί-
νουν στα αυτιά και τους παραρρίνιους κόλπους, 
αφ’ ενός λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων 
δραστηριοτήτων που συμβαίνουν σε μια κατά-
δυση και αφ’ετέρου γιατί την ώρα που συμβαί-
νει το βαροτραύμα ο πάσχων βρίσκεται μακριά 
από ωτορινολαρυγγολόγους, που θα μπορούσαν 
να παρατηρήσουν και να ερευνήσουν επί τόπου 
τι έχει ακριβώς συμβεί. Άλλωστε πολλά από τα 
συμπτώματα και σημεία του βαροτραύματος εί-
ναι παροδικά και οι περισσότεροι καταδυόμενοι 
δεν παραπονούνται για κανένα υποκειμενικό πα-
θολογικό ενόχλημα μόλις ανέβουν στην επιφά-
νεια της θάλασσας ή του νερού. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ως παράδειγμα ότι από μια κατάδυ-

ση βαθέως κορεσμού στα 300 μέτρα, θα πρέπει 
να περάσουν 9,5 ημέρες για να αποσυμπιεστεί 
πλήρως ο δύτης, ώστε να βρεθεί στην κατάλλη-
λη κατάσταση να του γίνει πλήρης ωτονευρολο-
γικός έλεγχος. 

Η απόκτηση βασικών γνώσεων φυσικής εί-
ναι απαραίτητη για να γίνουν κατανοητές οι πα-
θολογικές διαδικασίες, που συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια μιας κατάδυσης στις παραρρίνιες κοι-
λότητες, το μέσον ους (μέσο αυτί), και το έσω 
ους (εσωτερικό αυτί). Οι παθολογικές αυτές δι-
αδικασίες μπορεί να είναι αναστρέψιμες ή μό-
νιμες. Στο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασ-
σας η περιβαλλοντική ατμοσφαιρική πίεση είναι 
760mmHg στήλης υδραργύρου ή [14.7 pounds 
per square inch (psi)]. Η πίεση αυτή λέγεται πί-
εση 1 ατμόσφαιρας.

Όσο καταδύεται κανείς, από την επιφάνεια 
του νερού, αυτή η πίεση αυξάνει με έναν ταχύ 
γραμμικό τρόπο λόγω της πυκνότητας του νε-
ρού. Στο βάθος των 10 μέτρων ή 33 ποδών η πί-
εση γίνεται διπλάσια από την πίεση που υπάρ-
χει στην επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή γίνε-
ται δύο ατμόσφαιρες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 
με ο,τι συμβαίνει κατά την άνοδο ενός αεροσκά-
φους στα 18.000 πόδια (5.455 μέτρα), γιατί σ’ 
αυτό το ύψος η πίεση αυξάνει κατά μισή (0,5) 
ατμόσφαιρα.

Κάθε 10 μέτρα (ή 33 πόδια) κατάδυσης, προ-
στίθεται και μία ατμόσφαιρα πίεσης. Σύμφωνα 
με το νόμο του Boyle και εφόσον η θερμοκρασία 
παραμένει σταθερή, όσο μεγαλύτερη είναι η πί-
εση τόσο μικρότερος γίνεται ο όγκος ενός αερί-
ου7. Ένας κλωβός αέρα, που είναι ανοικτός στην 

κάτω επιφάνειά του, θα περιέχει στα 10 μέτρα ή 
33 πόδια (δύο ατμόσφαιρες) το μισό του όγκου 
του αέρα, που περιείχε στην επιφάνεια της θάλασ-
σας (μία ατμόσφαιρα). Στα 20 μέτρα ή 66 πόδια 
η πίεση αυξάνει στις 3 ατμόσφαιρες και ο όγκος 
στον κλωβό περιορίζεται στο 1/3 του όγκου που 
είχε στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι εφαρμογές 
του νόμου του Boyle στις καταδύσεις έχουν σχέ-
ση με όλους τους αεροφόρους χώρους του σώ-
ματος. Μέσα από τον αεραγωγό της μύτης, του 
ρινοφάρυγγα και του στόματος οι αλλαγές της πί-
εσης μεταβιβάζονται στις αεροφόρους κοιλότη-
τες των παραρρινίων κόλπων (ιγμόρεια άντρα, 
μετωπιαίοι, κόλποι, ηθμοειδείς κυψέλες, σφηνο-
ειδής κόλπος), των μέσων ώτων και των κυψελί-
δων των πνευμόνων). Κάτω από φυσιολογικές 
συνθήκες, ισότιμες αλλαγές πίεσης θα συμβούν 
και στους έξω ακουστικούς πόρους των αυτιών.

Τόσο ο έξω ακουστικός πόρος των αυτιών, 
όσο και οι κοιλότητες των μέσων ώτων (αυτιών) 
και των παραρρινίων κοιλοτήτων είναι κοιλότη-
τες με ανένδοτα οστικά τοιχώματα, τα οποία δι-
αθέτουν στόμια που μπορεί να μην είναι ανοι-
κτά και να μην επιτρέπουν την εξίσωση των αλ-
λαγών των πιέσεων, που προκαλούνται με την 
κατάδυση. Η πίεση του νερού που περιβάλλει το 
σώμα, που βρίσκεται σε κατάδυση εφαρμόζεται 
σε όλο το σώμα, περιλαμβανομένων και των αι-
μοφόρων αγγείων.

Σύμφωνα με το νόμο του Dalton που σχετί-
ζει τις μερικές πιέσεις των μειγμάτων των αερί-
ων, κάθε αέριο ασκεί τη δική του πίεση ανεξάρ-
τητα από τα υπόλοιπα αέρια που περιέχει και η 
συνολική πίεση του μείγματος των αερίων είναι 

Καταδυτικό βαροτραύμα του αυτιού (ωτός) ή ωτικό βαροτραύμα

Κουκούτσης Γεώργιος1, Γκανέλης Παναγιώτης1, Κλούτσος Γεώργιος2

1Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Β΄, 2Διευθυντής ΩΡΛ Kλινικής Τζάνειο Νοσοκομείο, Πειραιάς

Κουκούτσης 
Γεώργιος

Γκανέλης 
Παναγιώτης

Κλούτσος 
Γεώργιος

Εικόνα 1. Στεφανιαία τομή φυσιολογικού έξω, μέσου και έσω ωτός, της ευσταχιανής σάλπιγγας 
και του ρινοφάρυγγα. Όταν η διαφορική πίεση υπερβαίνει τα 90mmHg παύει η μυϊκή δράση 
από τους μυς που περιβάλλουν την ευσταχιανή σάλπιγγα και κλείνει το στόμιό της. Εικόνα 2. Το στόμιο εξόδου της ευσταχιανής σάλπιγγας στο ρινοφάρυγγα.
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το άθροισμα των μερικών πιέσεων όλων των επί μέρους α-
ερίων του μείγματος. Η διαλυτότητα των διαφόρων αερίων 
είναι ανάλογη των μερικών τους πιέσεων. Μπορεί το οξυγό-
νο να αποτελεί το 21% του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά εί-
ναι το μόνο από τα αέρια του εισπνεόμενου αέρα που χρη-
σιμοποιείται από το σώμα. Το άζωτο, που αποτελεί το 70% 
του ατμοσφαιρικού αέρα και είναι αδρανές αέριο, με την 
κατάδυση διαλύεται στους ιστούς του σώματος και ιδιαίτε-
ρα στο λιπώδη ιστό. 

Κατά την αποσυμπίεση, το άζωτο μπορεί να απελευθερω-
θεί από αυτούς τους ιστούς ταχύτερα απ’ ότι θα μπορούσε 
να μεταφερθεί με το αίμα προς τους πνεύμονες και να δι-
ασκορπιστεί. Μέσα στα αιμοφόρα αγγεία και στους ιστούς 
λοιπόν μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες αζώτου και έτσι 
δημιουργείται η παθολογική κατάσταση που λέγεται νόσος 
των δυτών (bends). Τέτοιες φυσαλίδες μπορεί να δημιουρ-
γηθούν στο έσω ους (εσωτερικό αυτί), προκαλώντας κοχλι-
ακές και αιθουσαίες βλάβες, με επακόλουθο τη βαρηκοΐα 
και τη διαταραχή της ισορροπίας, με πρόκληση ιλίγγου ποι-
κίλης έντασης. Για να περιοριστεί η πιθανότητα της πρόκλη-
σης της νόσου των δυτών, καθώς και της νάρκωσης από ά-
ζωτο, χρησιμοποιείται από τους δύτες ένα μείγμα αερίων ο-
ξυγόνου – ηλίου (οξύλιον, oxyhelium) για τις καταδύσεις σε 
μεγάλο βάθος και τις καταδύσεις «κορεσμού».

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, θα περιγραφούν πιο κά-
τω οι πιθανές παθολογικές ωτορινολαρυγγολογικές καταστά-
σεις που μπορεί να προκληθούν κατά την κατάδυση και την 
ανάδυση ενός δύτη. Η πιθανότητα να προκληθούν τέτοιες 
καταστάσεις είναι μεγαλύτερη μετά από παρατεταμένη ή σε 
μεγάλο βάθος κατάδυση. Παρ’ όλα αυτά, έχουν συμβεί και 
με καταδύσεις στα ρηχά (κάτω από τα 30 πόδια ή 10 μέ-
τρα περίπου) ή και με σύντομες καταδύσεις σε υπερβαρι-
κό περιβάλλον.

To ωτικό βαροτραύμα είναι μια τραυ-
ματική φλεγμονή που μπορεί να προ-
κληθεί, όταν τροποποιείται η πίεση μέσα 
στο ένα από τα αυτιά, σε σχέση προς το 
άλλο αυτί. Αυτή η διαφορά πιέσεων, που 
δημιουργείται γρήγορα μπορεί να οδη-
γήσει σε βλάβη του τυμπάνου, του μέ-
σου ωτός ή και του έσω ωτός. Συνήθως 
το ωτικό βαροτραύμα εκδηλώνεται με 
πόνο στο αυτί (ωτοδυνία). 

Η διατήρηση ίσης πίεσης και στις 
δύο πλευρές του τυμπάνου απαιτεί την 
ελεύθερη επικοινωνία της κοιλότητας 
του μέσου ωτός, δια μέσου της ευστα-

χιανής σάλπιγγας με το ρινοφάρυγγα 
(Εικόνες 1, 2). Αν η ευσταχιανή σάλ-
πιγγα δεν λειτουργεί καλά κατά τις αλ-
λαγές της περιβαλλοντικής πίεσης που 
συμβαίνουν σε μια κατάδυση ενός δύ-
τη, εφόσον ο δύτης δεν εξισώνει τις πι-
έσεις ή όταν υπάρχει οίδημα του βλεν-
νογόνου της ευσταχιανής σάλπιγγας, 
από παθογόνα αίτια. Το κλείσιμο της 
ευσταχιανής σάλπιγγας δημιουργεί αρ-
νητική πίεση μέσα στην κοιλότητα του 
μέσου ωτός.

Η ευσταχιανή σάλπιγγα δυσλειτουρ-
γεί και παρεμποδίζει την εξίσωση των 

Παθολογική φυσιολογία 
του ωτικού βαροτραύματος

Φαίδρα 
Οικονόμου

Κουλτινιός 
Κομνηνός

Ραγίντ Σαμαάν 
Αντώνιος

Μάνθος 
Φιλίππου

Φαίδρα Οικονόμου1, Κουλτινιός 
Κομνηνός2, Ραγίντ Σαμαάν Αντώνιος3, 

Μάνθος Φιλίππου4

1Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Πλωτάρχης Ελληνικού Πολεμικού 

Ναυτικού, 2Διευθυντής ΩΡΛ 
Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου Κω, 

3Ωτορινολαρυγγολόγος, Αλιβέρι 
Ευβοίας, 4Ωτορινολαρυγγολόγος, 

Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής 
«Παμμακάριστος»
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πιέσεων μεταξύ του μέσου ωτός και του ρινο-
φάρυγγα, όταν υπάρχει μια λοίμωξη της ανώ-
τερης αεροφόρου οδού (ιογενές συνάχι, βακτη-
ριδιακή ρινοκολπίτιδα), ή αλλαεγική ρινίτιδα, ή 
ανάπτυξη κάποιου όγκου στο ρινοφάρυγγα. Σε 
περίπτωση αλλαγής της περιβαλλοντικής πίεσης, 
η πίεση στο μέσον ους, πέφτει κάτω από την 
περιβαλλοντική, προκαλώντας επώδυνη εισολκή 
του τυμπάνου ή ανεβαίνει, πάνω από την περι-
βαλλοντική πίεση, προκαλώντας επώδυνη προ-
πέτεια του τυμπάνου προς τα έξω.

Η αρνητική πίεση μέσα στο μέσον ους προ-
καλεί αγγειοδιαστολή των αγγείων του βλεννο-
γόνου που καλύπτει την κοιλότητα του μέσου 
ωτός, που ακολουθείται από οίδημα και συσ-

σώρευση υγρού (εξίδρωμα).
Μια διαφορά 0,25 ατμόσφαιρας μπορεί να 

προκαλέσει ωταλγία. Το μήκος της ευσταχιανής 
σάλπιγγας είναι περίπου 3,7cm. To μέσον ους 
και το έξω 1/3 της ευσταχιανής σάλπιγγας είναι 
οστέινα και με ανένδοτα τοιχώματα. Το έσω 2/3 
της ευσταχιανής σάλπιγγας είναι χόνδρινα και 
μπορούν και συμπίπτουν τα τοιχώματά της. Το 
στενότερο σημείο της ευσταχιανής σάλπιγγας 
είναι ο ισθμός της. Το έσω στόμιο της σάλπιγ-
γας είναι χόνδρινο, τριγωνικού σχήματος με τη 
βάση του τριγώνου να προβάλλει στο ρινοφά-
ρυγγα. Το στόμιο της σάλπιγγας είναι σχισμο-
ειδές και φυσιολογικά είναι κλειστό, αλλά ανοί-
γει με τη βοήθεια δύο μυών του τείνοντος την 

υπερώα και τον σαλπιγγοφαρυγγικό μυ. Το ά-
νοιγμα του στομίου ανοίγει με το χασμουρητό ή 
την κατάποση ή με τη δοκιμασία του Βαλσάλβα. 
Κατά την αύξηση της περιβαλλοντικής πίεσης και 
κατ’ επέκταση της πίεσης στο ρινοφάρυγγα, ό-
πως αυτό συμβαίνει στην κατάδυση το στόμιο 
της ευσταχιανής σάλπιγγας τείνει να συμπιέζε-
ται και να κλείνει και τούτο ενισχύεται από την 
αντίστοιχη αύξηση των υγρών των ιστών που 
περιβάλλουν τη σάλπιγγα.

Όταν η διαφορική πίεση υπερβαίνει τα 
90mmHg παύει η δυνατότητα παραμονής α-
νοιχτού του στομίου εξόδου της ευσταχιανής 
σάλπιγγας, υπό την επίδραση των μυών που την 
περιβάλλουν. Το κλείσιμο του στομίου της ευ-
σταχιανής σάλπιγγας και η αδυναμία διάνοιξής 
της μπορεί να προκαλέσει πανικό στον άπειρο 
ή κακώς εκπαιδευμένο δύτη, ο οποίος επιτρέπει 
να αυξηθεί η πίεση των ιστών σε τέτοια έκταση, 
που καθιστά αδύνατη την εξίσωση των πιέσεων, 
αν δεν ελαττωθεί η περιβαλλοντική πίεση, οπότε 
διαφεύγει παθητικά ο αέρας με το άνοιγμα του 
στομίου της ευσταχιανής σάλπιγγας.

Αν δεν επιτευχθεί εξίσωση των πιέσεων με τη 
δοκιμασία Βαλσάλβα προκαλείται εισολκή του 
τυμπάνου προς την κοιλότητα του μέσου ωτός. 
Καθώς αυξάνει η διαφορά πιέσεων δημιουργεί-
ται αγγειακή συμφόρηση, οίδημα, δημιουργία 
εξιδρώματος και αιματώματος του βλεννογόνου 
του μέσου ωτός και εκχύμωση του τυμπάνου. 
Αν συνεχίσει να αυξάνεται η διαφορά των πιέ-
σεων προκαλείται αιμορραγία στην κοιλότητα 
του μέσου ωτός, ρήξη του τυμπάνου και δημι-
ουργία περιλεμφικού συριγγίου, δια μέσου της 
ωοειδούς ή της στρογγύλης θυρίδος. Ο ασθε-
νής αισθάνεται έντονο πόνο στο αυτί, εκδηλώ-
νει βαρηκοΐα αγωγιμότητας ή αν έχει πάθει πε-
ριλεμφικό συρίγγιο εκδηλώνει νευροαισθητή-
ρια βαρηκοΐα. 

Κατά την ωτοσκόπηση παρατηρείται έντο-
νη εισολκή και φλεγμονή του τυμπάνου ή αν έ-
χει επέλθει ρήξη διακρίνεται το ρήγμα, τα ρά-
κη του οποίου είναι στραμμένα προς τα μέσα. 
Τα συμπτώματα επιδεινώνονται όταν ο δύτης 
ανεβαίνει στην επιφάνεια πιο γρήγορα από αυ-
τό που απαιτείται.

Το βαροτραύμα του έσω ωτός δεν είναι συ-
νηθισμένο σε σύγκριση με την βαροωτίτιδα του 
μέσου ωτός, αλλά μπορεί να συνοδευτεί από εμ-
βοές, απώλεια ακουστικής ικανότητας και ίλιγ-
γο. Τα συμπτώματα προκαλούνται μόλις διατα-
ραχτεί η φυσιολογική διαφορά πιέσεων μεταξύ 
του μέσου και του έσω ωτός, όπως αυτό μπορεί 
να συμβεί κατά την ταχεία ανάδυση στην επιφά-
νεια του νερού, μετά από μια βαθειά κατάδυ-
ση, οπότε αυξάνει γρήγορα η εξωτερική πίεση 
ή κατά την ταχεία κάθοδο αεροπλάνου. 

Η εκδήλωση νευροαισθητήριας βαρηκοΐας ή 
ιλίγγου κατά την κατάδυση σημαίνει την ανά-
πτυξη περιλεμφικού συριγγίου. Η δημιουργία 
τέτοιων συμπτωμάτων κατά την ανάδυση δύ-
τη από μεγάλο βάθος μπορεί επιπρόσθετα να 
σημαίνει τη δημιουργία φυσαλίδων αέρα στο 
έσω ους (εμβολή αέρος) ή την πρόκληση αγ-
γειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Εικόνα 2. Κατά την κατάδυση η αύξηση της περιβαλλοντικής πίεσης προκαλεί έντονη εισολκή του τυμπάνου 
και αν δεν εξισωθούν οι πιέσεις διά μέσου της ευσταχιανής σάλπιγγας προκαλείται βαροτραύμα. Ακολουθεί 
συσσώρευση εξιδρώματος μέσα στο μέσον ους, που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ρήξη του τυμπάνου με 
αιμορραγία.

Εικόνα 1. Η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας επιτρέπει την ανάπτυξη αρνητικής πίεσης στην κοιλότητα του 
μέσου ωτός. Η ατμοσφαιρική πίεση στον έξω ακουστικό πόρο του έξω ωτός και στο ρινοφάρυγγα είναι μεγαλύτερη 
από αυτήν που υπάρχει στο μέσον ους.
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Το περιλεμφικό συρίγγιο ή λαβυρινθικό συρίγγιο είναι μια παθολογική 
επικοινωνία μεταξύ του έσω ωτός (που περιέχει υγρό) και του μέσου ωτός 
(που περιέχει αέρα), η οποία επιτρέπει τη μετακίνηση περιλεμφικού υγρού 
προς το μέσον ους μετά από ρήξη της ωοειδούς ή της στρογγυλής θυρί-
δας. Η ρήξη αυτή μπορεί να προκληθεί μετά από ένα βαροτραύμα, κατά 
τη χειρουργική επέμβαση στον αναβολέα (τοποθέτηση πρόσθεσης στον α-
ναβολέα), μετά από τραυματισμό του έσω ωτός, μετά από οστική διάβρω-
ση από λοίμωξη ή την παρουσία νεοπλάσματος στο κροταφικό, μπορεί δε 
να προκληθεί και ιδιοπαθώς. Η ρήξη της στρογγύλης θυρίδας μπορεί να 
προκληθεί μετά από κατάδυση, ακόμη και σε μικρό βάθος νερού ή ακόμη 
και σε βάθος που δεν φτάνει τον πάτο μιας πισίνας (Εικόνες 1-6). Επίμονη 
συμπτωματολογία περιλεμφικού συριγγίου, χωρίς να υπάρχει βαροτραύ-
μα ή άμεση κάκωση του έξω ωτός μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό 
του τραχήλου με μηχανισμό «μαστιγίου» (κάκωση Whiplash)9.

Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις του περιλεμφικού συριγγίου είναι η αιφνί-

δια ή η προοδευτικά εξελισσόμενη, με διακυμάνσεις νευραισθητήρια βα-
ρηκοΐα και ο ίλιγγος, η ναυτία και ο έμετος. Ο ίλιγγος και η απώλεια της 
ακοής προκαλούνται κατά το χειρισμό της δοκιμασίας Valsalva, κατά την 
προσπάθεια πρόκλησης εξίσωσης από τον δύτη ή μετά την έκθεση του πά-
σχοντος σε ισχυρό ήχο (φαινόμενο Tullio). Άλλα συμπτώματα που συνο-
δεύουν το περιλεμφικό συρίγγιο είναι εμβοές των ώτων, διαταραχές της ι-
σορροπίας και αίσθημα πληρότητας του αυτιού. Αν εμφανιστεί περιλεμ-
φικό συρίγγιο σε παιδί, αυτό μπορεί να σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες 
του μέσου ή του έσω ωτός. 

Σε περίπτωση διαταραχής της λειτουργίας του έσω ωτός κατά τη διάρ-
κεια μιας κατάδυσης, θα πρέπει να περάσει από το νου η ρήξη της στρογ-
γύλης θυρίδας. Σε κάθε δύτη που αναφέρει απώλεια ακοής και ή σημεία 
βαροτραύματος του μέσου ωτός, θα πρέπει να γίνεται πλήρης ωτολογι-
κή εξέταση. Αφού αποκλειστούν άλλες αιτίες των συμπτωμάτων του ασθε-
νούς με την αξιολόγηση του ιστορικού, την κλινική εξέταση, την ακοομέ-

Μηχανισμοί πρόκλησης του περιλεμφικού συριγγίου κατά την κατάδυση

Κύρου 
Στιβακτάκης

Ακριβάκης 
Ρίζος

Ιωάννης 
Πασχάλης

Ηλίας 
Βασίλειος

Κύρου Στιβακτάκης1, Ακριβάκης Ρίζος2, 
Ιωάννης Πασχάλης3, Ηλίας Βασίλειος4

1Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα, 2Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Τρίπολη, 3Ωτορινολαρυγγολόγος, Θήβα, 4Ωτορινολαρυγγολόγος, 

Μαρούσι, Αθήνα
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τρηση και την τυμπανομετρία, οριστικότερη διάγνωση μπορεί να γίνει με 
ερευνητική τυμπανοτομία και άμεσος έλεγχος για διαρροή υγρού δια μέ-
σου της στρογγυλής ή ωοειδούς θυρίδας, εφόσον τα συμπτώματα επιμέ-
νουν περισσότερο από 24 ώρες. Παρά τούτο, η αναπόφευκτη παρουσία 
ιστικού υγρού στην κοιλότητα του μέσου ωτός καθιστά αβέβαιη τη διά-

γνωση. Καθώς όμως η οριστική χειρουργική θεραπεία του περιλεμφικού 
συριγγίου γίνεται με την τοποθέτηση κάποιου αυτομοσχεύματος μαλακού 
ιστού πάνω στο σημείο της διαρροής του υγρού, αυτό μπορεί να επιτελε-
στεί, από τη στιγμή που έγινε η τυμπανοτομία, ακόμη κι αν απουσιάζουν 
πειστικά ευρήματα κατά τη διάρκεια της επέμβασης10.

Eικόνα 1. Η πίεση στο μέσον ους είναι η ίδια με αυ-
τήν του έξω ακουστικού πόρου και του έσω ωτός, ήτοι 
760mmHg.

Eικόνα 4. Αν ο δύτης κάνει βίαιη δοκιμασία Βαλσάλβα 
μπορεί να προκαλέσει ρήξη της ωοειδούς και της στρογ-
γύλης θυρίδας, που συνοδεύονται από βαρηκοία, εμβοές 
και ίλιγγο. Αν όμως ο δύτης συνεχίσει την κατάδυση 
χωρίς να κάνει δοκιμασία Βαλσάλβα και με κλειστή την 
Ευσταχιανή σάλπιγγα μπορεί να προκαλέσει ρήξη του 
τυμπάνου του (βλέπε Εικόνα 5).

Eικόνα 5. Το περιλεμφικό συρίγγιο στην περιοχή της ω-
οειδούς θυρίδας και της στρογγύλης θυρίδας μπορεί να 
προκληθεί κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, κατά την οποία 
ο δύτης κάνει απότομα και με βίαιο τρόπο τη δοκιμασία 
Βαλσάλβα προκειμένου να εξισώσει τις πιέσεις στο έξω, 
μέσον και έσω ους.

Eικόνα 6. Αν ο δύτης δεν εξισώσει τις πιέσεις και συνεχίσει 
την κατάδυση στα 1.40-5.74 μέτρα μπορεί να προκαλέσει 
ρήξη του τυμπάνου σε κάποιο από τα αυτιά του. Οι Εικόνες 
στήθηκαν από τον Ωτορινολαρυγγολόγο Δρ Δημήτριο 
Γκέλη, βάσει της εργασίας του Farmer JG (1976), In Diving 
Medicine. Ed by Straus R. New York;Grune and Straton).

Eικόνα 2. Στην κατάδυση των 0.66-1.80 μέτρων αυ-
ξάνει η πίεση στον έξω ακουστικό πόρο και το έσω ους 
στα 820mmHg, ενώ η πίεση στο μέσον ους παραμένει 
760mmHg. Τότε φράσει η Ευσταχιανή σάλπιγγα και το 
τύμπανο, καθώς και η στρογγύλη θυρίδα προβάλλουν 
προς το μέσον ους.

Eικόνα 3. Καταδυόμενος ο δύτης στα 1-3 μέτρα αισθάνεται 
έντονο μπούκωμα και πόνο στα αυτιά, διότι είναι κλεισμένη 
η Ευσταχιανή σάλπιγγα, οπόταν αναγκάζεται να κάνει 
εξίσωση των πιέσεων στο έξω, μέσον και έσω ους με τη 
δοκιμασία Βαλσάλβα. Αν επιτύχει την εξίσωση συνεχίζει 
την κατάδυση. Αν όμως δεν επιτύχει μπορεί να συμβούν 
τα ακόλουθα, που περιγράφονται στις Εικόνες 4-6.

σφύρα

Άκμων

Aναβολεύς
Ωοειδής
θυρίδα

στρογγυλή
θυρίδα

Έξω ακουστικός 
πόρος

760 
mmHg

760 
mmHg

760 
mmHg

760 
mmHg

820 
mmHg

850 
mmHg

850 
mmHg

860-1160
mmHg

760 mmHg
μέχρις ότου
σπάσει το τύμπανο

860-1160
mmHg

860-1160
mmHg

760 mmHg
μέχρι να 
σπάσει η 
στρογγυλή 
θυρίδα

880-1060 
mmHg

880-1060 
mmHg περιλεμφικό 

συρίγγιο στην 
ωοειδή θυρίδα 
από βίαιη 
μετακίνηση 
του αναβολέα

περιλεμφικό 
συρίγγιο στη 
στρογγυλή 
θυρίδα

ρήξη της 
στρογγυλής 
θυρίδας

850 
mmHg

850 
mmHg

0,66-1,80 
μέτρα

Κατάδυση
1-3 μέτρα

ευσταχιανή σάλπιγγα κλειστή ευσταχιανή σάλπιγγα κλειστή

820 
mmHg

820 
mmHg

760 
mmHg

760 
mmHg

τύμπανο

τύμπανο

Κατάδυση
1-3 μέτρα

Κατάδυση
1.40-5.74 
μέτρα

ευσταχιανή σάλπιγγα κλειστή

ευσταχιανή σάλπιγγα κλειστή


