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Κ ατά την κατάδυση ή σε μια πτήση οι 
παραρρίνιες κοιλότητες μπορεί να υπο-
στούν βαροτραύμα, που λέγεται βαρο-

κολπίτιδα. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, 
οι παραρρίνιοι κόλποι, όπως και η κοιλότητα 
του μέσου ωτός περιέχουν αέρα, των οποίων 
η πίεση είναι η ίδια με αυτήν που υπάρχει στις 
ρινικές θαλάμες και το ρινοφάρυγγα (Εικόνα 
1). Ο βλεννογόνος που καλύπτει τις ρινικές 
θαλάμες συνεχίζει την πορεία του μέσα στις 
ρινικές κοιλότητες δια των στομίων των τελευ-
ταίων (Εικόνα 1α). Τα στόμια των παραρρινίων 
κόλπων επιτρέπουν την είσοδο αέρα μέσα 
στους κόλπους και έτσι εξασφαλίζεται ίση πί-
εση αέρα μέσα στις κοιλότητες των κόλπων 
και της μύτης. 

Η διάμετρος των στομίων επικοινωνίας των 
παραρρινίων κόλπων προς τις ρινικές κοιλότητες 
ποικίλει και μπορεί να είναι της τάξεως από 0,1-
2-3mm. Όσο μικρότερη είναι η διάμετρος αυ-
τών των στομίων, τόσο ευκολότερα προκαλεί-
ται η απόφραξή τους, αν δημιουργηθεί οίδημα 
του βλεννογόνου, εξαιτίας μιας φλεγμονής ή άλ-
λης παθολογικής καταστάσεως των κόλπων. Ο ε-
παρκής αερισμός και εξίσωση των πιέσεων μέσα 
στους παραρρίνιους κόλπους εξαρτάται σε μεγά-
λο βαθμό από την ομαλή λειτουργία της μύτης. Ο 
αερισμός των παραρρινίων κόλπων συγκρίνεται 
με αυτόν της κοιλότητας του μέσου ωτός, μέσω 
της Ευσταχιανής σάλπιγγας, αν και η διάμετρος 
των στομίων των κόλπων δεν επηρεάζεται από 
την εκούσια εξίσωση των πιέσεων. Γι’ αυτό άλ-
λωστε είναι δύσκολη ή αδύνατη η εξίσωση των 

πιέσεων κάτω από ορισμένες συνθήκες. 
Παρά τούτο, η δοκιμασία Βαλσάλβα, που γίνε-

ται με σκοπό να προκληθεί εξίσωση πιέσεων με-
ταξύ της κοιλότητας του μέσου ωτός και του πε-
ριβάλλοντος, μέσω της Ευσταχιανής σάλπιγγας, 
συνήθως εξισώνει και τις πιέσεις μέσα στους πα-
ραρρίνιους κόλπους και τις ρινικές κοιλότητες. Στη 
βαροκολπίτιδα συμμετέχουν τα ιγμόρεια άντρα, 
οι ηθμοειδείς κυψέλες1 και οι μετωπιαίοι κόλποι. 
Αναφέρεται επίσης η πρόκληση βαροτραύματος 
του σφηνοειδούς κόλπου, μετά από ελεύθερη κα-
τάδυση σε βάθος 12 μέτρων σε δύο άτομα ηλι-

κίας 29 και 37 ετών, που αποδείχτηκε με αξονι-
κή και μαγνητική τομογραφία3. Το βαροτραύμα 
του σφηνοειδούς κόλπου, που προκλήθηκε μετά 
από άνοδο στην επιφάνεια της θάλασσας, μπο-
ρεί να εμφανιστεί στην αξονική ή μαγνητική το-
μογραφία ως συσσώρευση αέρα στην περιοχή 
του τουρκικού εφιππείου4. 

Ο μετωπιαίος κόλπος επικοινωνεί με τη σύ-
στοιχη ρινική θαλάμη μέσω του μετωπορινικού 
πόρου, ο οποίος θα μπορούσε να συγκριθεί με 
την Ευσταχιανή σάλπιγγα. Στο 80% των ατόμων 
ο μετωπορρινικός πόρος εκβάλλει στις πρόσθιες 

ΚαταδυτιΚή Ωτορινολαρυγγολογια - 
ΩτορινολαρυγγολογιΚα προβλήματα ατομΩν που Κανουν Καταδυσεισ©

Βαροκολπίτιδα (Barosinusitis) 
βαροτραύμα κατά την κάθοδο (φάση συμπίεσης)

Καρβέλης Νίκος1, Δατίδης Γεώργιος2,  
Καρατζάνης Αλέξανδρος3, Κωσταντινίδης Ιορδάνης4, 

Παπανικολάου Βασίλειος5

1Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα, 2Ωτορινολαρυγ
γολόγος, Επιμελητής Β΄ Παν/κό Γεν. Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης, 3Επιμελητής Β΄ ΠΑΓΝΗ 
Κρήτη, 4Ωτορινολαρυγγολόγος, Θεσσαλονίκη, 

5Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα

B’ Mέρος

Καρβέλης 
Νίκος

Καρατζάνης 
Αλέξανδρος

Δατίδης 
Γεώργιος

Κωσταντινίδης 
Ιορδάνης

Παπανικολάου 
Βασίλειος

Εικόνα 2. Στις 
εικόνες A-Δ του 
δεξιού ιγμορείου 
άντρου περιγρά-
φεται η σταδιακή 
διαδικασία της 
πρόκλησης της 
βαροκολπίτιδας 
(βαροτραύμα) 
κατά την κάθοδο 
προς το βυθό (φά-
ση συμπίεσης).

Κ1
Κατάδυση

+-

A

+

-

Κ2
Κατάδυση

B

- +

Κ3
Κατάδυση

πολύποδας

Γ

- +

+

Κ4
Κατάδυση

Δ

Εικόνα 1Α. Οι 
παραρρίν ιο ι 
κόλποι είναι 
α ε ρ ο φ ό ρ ε ς 
κοιλότητες που 
επικοινωνούν 
με τις ρινικές 
κοιλότητες μέ-
σω στομίων. 
Β. Τα στόμια 
εξόδου και αε-
ρισμού του αρι-
στερού ιγμορεί-
ου άντρου και 
του αριστερού 
μ ε τ ω π ι α ί ο υ 
κόλπου. Όσο 
μικρότερη εί-
ναι η διάμετρος 

αυτών των στομίων, τόσο ευκολότερα προκαλείται η απόφραξή τους, αν δημιουργηθεί οίδημα του βλεννογόνου, 
εξαιτίας μιας φλεγμονής ή άλλης παθολογικής καταστάσεως των κόλπων.
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Τ ο αιφνίδιο βαροτραύμα του μέσου ωτός ή μια βίαιη δοκιμασία 
Βαλσάλβα, που θα γίνει για να αντιρροπιστεί αυτή η κατάσταση 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη, είτε στον κοχλία, είτε στην αίθουσα 

του λαβυρίνθου με τον εξής μηχανισμό. Όταν η εξωτυμπανική πίεση 
αυξάνει κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης το τύμπανο υφίσταται μια 
εισολκή, που το ωθεί προς τα μέσα. Αυτό έχει ως επακόλουθο η βάση 
του αναβολέα να ασκήσει πίεση στην ωοοειδή θυρίδα και την προώ-
θηση της περιλέμφου προς την στρογγύλη θυρίδα που υφίσται εξωλκή 
(φουσκώνει προς τα έξω).

Το αιφνίδιο βαροτραύμα του μέσου ωτός ή μια βίαιη δοκιμασία Βαλσάλβα, 
που θα γίνει για να αντιρροπιστεί αυτή η κατάσταση μπορεί να προκα-
λέσει βλάβη, είτε στον κοχλία, είτε στην αίθουσα του λαβυρίνθου με τον 
εξής μηχανισμό: Όταν η εξωτυμπανική πίεση αυξάνει κατά τη διάρκεια 
μιας κατάδυσης, το τύμπανο υφίσταται μια εισολκή, που το ωθεί προς τα 

μέσα. Αυτό έχει ως επακόλουθο η βάση του αναβολέα να ασκήσει πίεση 
στην ωοειδή θυρίδα και την προώθηση της περιλέμφου προς την στρογ-
γύλη θυρίδα, που υφίσται εξωλκή (φουσκώνει προς τα έξω). Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί το παθητικό άνοιγμα του στομίου της Ευσταχιανής σάλπιγ-
γας προκαλεί εξίσωση της εξωτυμπανικής και οπισθοτυμπανικής πίεσης. 
Σε περίπτωση που η αλλαγή της πίεσης γίνει απότομα ή βίαια, η ξαφνική 
και ανεξέλεγκτη κίνηση της βάσης του αναβολέα προς τα έξω μπορεί να 
δημιουργήσει μια εξίσου ισχυρή περιδύνυση της περιλέμφου στην ωτική 
κάψα. Μια τέτοια αντίδραση μπορεί να βλάψει τη βασική μεμβράνη στη 
βασική κλίμακα του κοχλία και να προκληθεί μόνιμη νευραισθητήρια βα-
ρηκοΐα στις υψηλές συχνότητες, που συνοδεύονται και από εμβοές ποικί-
λης έντασης. Η μονόπλευρη βίαιη κίνηση του αναβολέα μπορεί να διεγεί-
ρει τη σύστοιχη αίθουσα που έχει ως επακόλουθο την πρόκληση ιλίγγου. 

ηθμοειδείς κυψέλες ακολουθώντας μια γεμάτη 
στροφές πορεία, που την καθιστά ευάλωτη στην 
πρόκληση απόφραξης από το οίδημα του βλεννο-
γόνου της ή από την ύπαρξη πολυπόδων, όγκων 
ή συσσωρευμένες λοιμώδεις εκκρίσεις. 

Στις εικόνες 2 Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 περιγράφεται 
η σταδιακή διαδικασία της πρόκλησης της βα-
ροκολπίτιδας (βαροτραύμα) κατά την κάθοδο 
προς το βυθό (φάση συμπίεσης). Στην εικόνα 
Κ1 Διακρίνεται το δεξιό ιγμόρειο άντρο με το 
βλεννογόνο του, που επιτρέπει τη διέλευση α-
έρα από το στόμιο της εξόδου του προς τη δε-
ξιά ρινική κοιλότητα. Καθώς αρχίζει η κατάδυ-
ση και αυξάνει η εξωτερική περιβαλλοντική πί-
εση μπορεί να αποφραχτεί το στόμιο εξόδου 
του κολπικού βλεννογόνου, είτε από αγγειακή 
συμφόρηση του βλεννογόνου (Εικόνα Κ2), είτε 
από την παρουσία πολυπόδων στη ρινική θαλά-
μη14 (Εικόνα Κ3) ή την παρουσία κάποιου καλο-
ήθους ή κακοήθους όγκου του ιγμορείου, ενώ 
ταυτόχρονα ελαττώνεται ο όγκος του αέρα μέ-
σα στα ιγμόρεια.

Εφόσον δεν ανοίγει το στόμιο εξόδου των ιγ-

μορείων και επιμένει η απόφραξή τους, όσο συ-
νεχίζεται η κατάδυση, ο συνεχώς περιοριζόμε-
νος όγκος του αέρα μέσα στα ιγμόρεια ασκεί 
ένα συνεχιζόμενο αναρροφητικό αποτέλεσμα 
επί του βλεννογόνου, ο οποίος καθώς εξοιδαί-
νεται προκαλεί επιδείνωση της απόφραξης του 
στομίου εξόδου των άντρων (Εικόνα Κ4). 

Κατά τη φάση της ανόδου του καταδυθέντος 
στην επιφάνεια του νερού ή τη λεγόμενη φάση α-
ποσυμπίεσης μπορεί να προκληθεί το ανάστροφο 
φαινόμενο και πάλι να αποφραχτούν τα στόμια 
των παραρρινίων κόλπων, είτε από οίδημα του 
βλεννογόνου των κόλπων, είτε από την παρου-
σία πολυπόδων του βλεννογόνου των κόλπων, 
είτε από την παρουσία συσσωρευμένων εκκρί-
σεων μέσα στους κόλπους, όπως επί παρουσί-
ας μιας χρονίας ρινοκολπίτιδας, αλλεργικής ρι-
νοκολπίτιδας ή ενός ιογενούς συναχιού.

Αντίθετα από το βαροτραύμα του μέσου ωτός 
η βαροκολπίτιδα μπορεί να εμφανιστεί εξίσου, 
τόσο κατά την κατάδυση, όσο και κατά την α-
νάδυση του δύτη (φάση αποσυμπίεσης και συ-
μπίεσης) (Εικόνα 3 Α1, Α2, Α3, Α4). 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η μηχα-
νική απόφραξη της μύτης, σε ορισμένα άτομα 
που οφείλεται σε παλαιούς ρινικούς τραυματι-
σμούς ή σε έντονη σκολίωση του ρινικού δια-
φράγματος ή κακή λειτουργία της ρινικής βαλ-
βίδας ή συμφόρηση με μπούκωμα της μύτης, 
είτε λόγω αλλεργίας είτε από μη αλλεργική ρι-
νίτιδα μπορεί να συμβάλουν στην δημιουργία 
βαροκολπίτιδας. Ακόμη και στους καλύτερα εκ-
παιδευμένους καταδύτες μπορεί να προκληθεί 
βαροκολπίτιδα αν καταδυθούν υποφέροντας 
από το συνηθισμένο συνάχι. Κάθε μορφή ρινί-
τιδας προκαλεί οίδημα του ρινικού βλεννογό-
νου, που μπορεί να αποφράξει το στόμιο εξό-
δου των παραρρινίων κόλπων (ιγμόρεια, μετω-
πιαίος κόλπος) και να συμβάλλει στη δημιουργία 
της βαροκολπίτιδας. Όσο μικρότερη είναι η δι-
άμετρος των στομίων εξόδου των ιγμορείων ή 
όσο περισσότερο ελικοειδής είναι ο μετωπορ-
ρινικός πόρος, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υ-
πάρχει να πάθει κανείς ευκολότερα βαροκολπί-
τιδα, αν καταδυθεί με συνάχι ή μπούκωμα της 
μύτης οποιασδήποτε αιτιολογίας18. 

Βαροτραύμα του έσω ωτός

Ανδρουλάκης Μιχαήλ1, Αναστασάκης Κωνσταντίνος2, 
Μπάλλας Κωνσταντίνος3, Σκορδιάς Παναγιώτης4 
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Μια εξ’ ίσου γρήγορη προς τα έξω κίνηση του αναβολέα, που θα προ-
κληθεί από μια βίαιη δοκιμασία Βαλσάλβα μπορεί να «αποπωματίσει» τη 

βάση του αναβολέα από την ωοειδή θυρίδα, να προκληθεί διαρροή πε-
ριλέμφου (περιλεμφικό συρίγγιο), που οδηγεί σε στιγμιαία ή εξελισσό-
μενη νευραισθητήρια βαρηκοία με εμβοές και ή με ίλιγγο. Αυτός ο «α-
ποπωματισμός» ενισχύεται από την αυξημένη πίεση στο μέσον ους (αυ-
τί) που ασκείται πάνω στη λεπτού πάχους στρογγύλη θυρίδα, η οποία 
προβάλει προς τα έσω και μπορεί να ριχτεί και να προκληθεί περιλεμφι-
κό συρίγγιο. 

Τα συμπτώματα του περιλεμφικού συριγγίου είναι το αίσθημα πληρό-
τητας του αυτιού (μπούκωμα), πτώση της ακοής (άμεση ή καθυστερη-
μένη που εκδηλώνεται μέσα σε λίγες μέρες), απώλεια ακοής στις υψηλές 
συχνότητες, απώλεια ικανότητας διακρίσεως λέξεων), εμβοές και ίλιγγος 
ποικίλου βαθμού40.

Θεραπεία

Συνιστάται η παραμονή του ασθενούς στο κρεβάτι του με ανεβασμένο 
το προσκεφάλαιο κατά 30 μοίρες για τον περιορισμό της ενδοκρανιακής 
και ενδολαβυρινθικής πίεσης, που επιτρέπει την αυτόματη ίαση του συ-
ριγγίου συνήθως σε λίγες ημέρες σε πολλές περιπτώσεις. Αν παρά την α-
νάπαυση στο κρεβάτι επιμένει η βαρηκοΐα, θα πρέπει μέσα σε 10-12 ημέ-
ρες να αποκατασταθεί το συρίγγιο χειρουργικά, τοποθετώντας μόσχευμα 
περιτονίας ή περιχονδρίου που συμπιέζεται με gelfoam40.

Εικόνα 1. Περιλεμφικό συρίγγιο στην ωοειδή και στρογγύλη θυρίδα του έσω 
ωτός, όταν ο δύτης κάνει βίαια τη δοκιμασία Βαλσάβα, προκειμένου να επιτύχει 
την εξίσωση των πιέσεων στα αυτιά. 

Θεραπεία του καταδυτικού βαροτραύματος
Παπαδόπουλος Αριστείδης1, Γκατζούλης Κωνσταντίνος2, Χρυσάφης Παρασκευάς3, Μασούντ Χασέμ4 

1Ωτορινολαρυγγολόγος, Θεσσαλονίκη, 2Ωτορινολαρυγγολόγος, Θεσσαλονίκη, 
3Ωτορινολαρυγγολόγος, Δράμα, 4Ωτορινολαρυγγολόγος, Θεσσαλονίκη

Ο δύτης εφαρμόζει οποιαδήποτε μέθοδο 
έχει εκπαιδευτεί να εξισώνει τις πιέσεις. 
Η πιο απλή και αποτελεσματική μέθοδος 

πρόκλησης εξίσωσης πιέσεων στο αυτί είναι η 
δοκιμασία Βαλσάλβα. 

Μόλις γίνει αισθητός ο πόνος στο αυτί του δύ-
τη, φυσάει τη μύτη του, κλείνοντας τα ρουθούνια 
και γέρνοντας την κεφαλή προς τον ώμο του αυ-
τιού που δεν πονάει. Έτσι ευθειάζεται η ευσταχι-
ανή σάλπιγγα και περνάει ο αέρας ευκολότερα 
προς το πάσχον μέσον ους. Εφόσον μετά την α-
νάδυση επιμένει το μπούκωμα στο αυτί, ο πά-
σχων επιμένει να κάνει εξισώσεις με τον παρα-
πάνω χειρισμό (δοκιμασία Βαλσάλβα) και κάνει 
ρινικούς ψεκασμούς με ένα ενδορρινικό τοπικό 
αποσυμφορητικό ή παίρνει αποσυμφορητικό από 
τη μύτη που περιέχει ψευδοεφεδρίνη με στόχο 
τον περιορισμό του οιδήματος της ευσταχιανής 
σάλπιγγας. Συχνά το ξεκίνημα του βαροτραύμα-
τος του μέσου ωτός ανακουφίζεται ή και υποχω-

ρεί, όταν ο δύτης κάνει πολύ έντονη δοκιμασία, 
ενώ βρίσκεται εν καταδύσει. Μια τέτοια όμως βί-
αιη, ξαφνική κίνηση του τυμπάνου προς τα έξω 
μπορεί να οδηγήσει σε αποσύνδεση των οστα-
ρίων του άκμονα και του αναβολέα. 

Αν το μπούκωμα δεν υποχωρεί σε 24 ώρες χο-
ρηγείται κορτιζόνη από το στόμα για πέντε ημέ-
ρες, στην κατάλληλη δόση, η οποία δρα ως ισχυ-
ρό αντιφλεγμονώδες και αποιδηματικό του βλεν-
νογόνου της ευσταχιανής σάλπιγγας. 

Αν από το ιστορικό διαπιστωθεί η παρουσία 
αλλεργικής ρινίτιδας η χορήγηση κορτιζόνης για 
τρεις συνεχόμενες μέρες θα δράσει ευεργετικά 
και ταυτόχρονα, πριν χορηγηθούν αντιαλλεργικά 
φάρμακα, με ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες νυγμού 
(skin prick tests) o ωτορινολαρυγγολόγος απο-
δεικνύει αν ο ασθενής είναι ή δεν είναι αλλεργι-
κός. Αν αποδειχτεί ότι ο ασθενής είναι αλλεργι-
κός προς διάφορα αλλεργιογόνα προγραμματί-
ζεται η αποευαισθητοποίησή του με υπογλώσσια 
ανοσοθεραπεία. Εφόσον ο δύτης είναι επαγγελ-
ματίας δεν επιτρέπεται να αφήσει την αλλεργι-
κή του ρινίτιδα αθεράπευτη και επιβάλλεται να 
κάνει υπογλώσσια ανοσοθεραπεία. 

Ο γράφων έχει εμπειρία ως θεραπευτής και δυ-
τών με αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική ρινοκολπίτι-
δα, αλλεργική καθ’ υποτροπήν εκκριτική ωτίτιδα, 
οι οποίοι συνέχισαν την καριέρα τους ως δύτες, 
αφού απευαισθητοποιήθηκαν παίρνοντας υπο-
γλώσσια ανοσοθεραπεία με τα εκχυλίσματα αλ-
λεργιογόνων sarm allergeni aller drop. 

Αν ο δύτης πάσχει από χρόνια ιγμορίτιδα ή άλ-
λη ρινοκολπίτιδα χορηγείται το κατάλληλο αντι-
βιοτικό, καθαρίζονται οι ρινικές κοιλότητες, πολ-

λές φορές την ημέρα με υπέρτονο διάλυμα φυ-
σιολογικού ορού (Osmoclean nasal spray), για 
20 ημέρες και ταυτόχρονα γίνονται ρινικοί ψεκα-
σμοί με το Rhinosisam nasal spray, που περιέχει 
σησαμέλαιο, μαστιχέλαιο και βιταμίνη Ε. Γίνονται 
3 ψεκασμοί στο κάθε ρουθούνι κάθε τρεις ώρες, 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, για ένα μήνα. Το 
Rhinosisam nasal spray έχει μαλακτικές, αντιφλο-
γιστικές και ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες με 
ικανότητα βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας των κροσσών του βλεννοκροσσωτού επιθη-
λίου του ρινικού βλεννογόνου. 

Στη σπάνια περίπτωση δημιουργίας περιλεμφι-
κού συριγγίου (διαρροή περιλέμφου από το έσω 
προς το μέσον ους) με νευραισθητήρια βαρη-
κοΐα και ίλιγγο, συνιστάται ανάπαυση του ασθε-
νούς με ανεβασμένο το προσκέφαλο και αποφυ-
γή βίαιων κινήσεων, άρσης βάρους, σφιξίματος 
κατά την αποπάτηση, κ.λπ., για να διευκολυνθεί 
το κλείσιμο του συριγγίου34. Αν τα συμπτώματα 
δεν υποχωρούν ή χειροτερεύουν ενδείκνυται 
η χειρουργική διερεύνηση του μέσου ωτός και 
κλείσιμο του συριγγίου. Τα αποτελέσματα της ε-
πέμβασης είναι καλά όσον αφορά τη βελτίωση 
του ιλίγγου, αλλά είναι πιο αβέβαια, όσον αφο-
ρά τη βελτίωση της ακοής. Η βελτίωση της ακο-
ής φαίνεται να σχετίζονται αρνητικά με τη διάρ-
κεια της καθυστέρησης του κλεισίματος του συ-
ριγγίου35. 

Αν ο πόνος μετά την έξοδο από το νερό του 
δύτη είναι έντονος και δεν υποχωρεί με παυσί-
πονο και τη χορήγηση κορτιζόνης, η μυριγγοτο-
μή ή η παρακέντηση του τυμπάνου ανακουφί-
ζει τον ασθενή. 

Χρυσάφης 
Παρασκευάς

Μασούντ 
Χασέμ

Παπαδό
πουλος 

Αριστείδης
Γκατζούλης 

Κωνσταντίνος
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Σε καταστάσεις υπερατμοσφαιρικής πίεσης, όπως 
αυτές της κατάδυσης μπορεί να προκληθεί νάρκωση 
από άζωτο και οξυγόνο, η οποία είναι επακόλουθο 

των αυξημένων μερικών πιέσεων του αζώτου και του 
οξυγόνου αντιστοίχως στο αίμα και τους λοιπούς ιστούς 
του σώματος. Ο κίνδυνος να προκληθούν οι παραπάνω 
καταστάσεις σχετίζεται άμεσα με το βάθος της κατάδυσης 
και τη διάρκειά της. 

Η νάρκωση από άζωτο μοιάζει με τη δηλητηρίαση από 
οινόπνευμα, προκαλώντας ευφορία, ζάλη, διαταραχή της 
κρίσεως, διανοητική σύγχυση και αποπροσανατολισμό. 
Η πρόληψη της νάρκωσης από άζωτο προλαμβάνεται με 
την αντικατάσταση του αζώτου με λιγότερο τοξικό αέριο, 
το ήλιο48. Η ακριβής αιτία της δηλητηρίασης από οξυγό-
νο είναι άγνωστη, μπορεί όμως να οδηγήσει σε ναυτία, 
έμετο, μυϊκούς σπασμούς, ακουστικές και οπτικές διατα-
ραχές και ξαφνικούς σπασμούς.

Το ελάχιστο βάθος στο οποίο μπορεί να προκληθεί δη-
λητηρίαση από οξυγόνο είναι τα 40 πόδια48. Μερικά συ-
μπτώματα μπορεί να προκληθούν από την εισπνοή 100% 
οξυγόνου σε συνολική πίεση μέχρι 380mmHg σε κατα-
στάσεις υποατμοσφαιρικής πίεσης, για παρατεταμένες 
περιόδους.

Οι διαταραχές της ισορροπίας που παρατηρούνται με 
τη νάρκωση από άζωτο και οξυγόνο φαίνεται να σχετί-
ζονται με τα αποτελέσματά τους μάλλον από το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, παρά από οποιαδήποτε δυσλειτουργία 
του τελικού αιθουσαίου οργάνου. Αυτές τις καταστάσεις 
πρέπει να έχει κατά νου ο γιατρός, όταν παραπονεθεί ο 
δύτης για ζάλη, ενώ βρίσκεται βαθειά στο βυθό. Αιφνίδιες 
αλλαγές των εισπνεομένων αερίων σε μεγάλα βάθη μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε δευτεροπαθή ίλιγγο, είτε λόγω βλά-
βης του τελικού οργάνου της ισορροπίας ή διαταραχής 
του κεντρικού νευρικού συστήματος47. 

Καταδυτικά προβλήματα, που εκδηλώνονται σε σταθερή υπερβαρική κατάσταση

Δημητρόπουλος 
Παναγιώτης1, 

Μπαλτάς Κωνσταντίνος2 
1Ωτορινολαρυγγολόγος, 

Πειραιάς, 2Ωτορινολαρυγ
γολόγος, Αίγιον

Δημητρό
πουλος 

Παναγιώτης

Μπαλτάς 
Κωνσταντίνος

Ο δύτης που έχει ιογενές συνάχι, αλλεργική 
ή άλλου τύπου ρινίτιδα με μπούκωμα 
στη μύτη ή οξεία ή χρόνια ρινοκολ-

πίτιδα, δεν επιχειρεί κατάδυση αν δεν έχουν 
υποχωρήσει τα συμπτώματά του πλήρως και 
να έχει παραμείνει χωρίς κανένα σύμπτωμα 
για τρεις ημέρες. 

Αν ο δύτης πάσχει από μη αλλεργική ρινίτιδα 
και υποφέρει από μπούκωμα της μύτης, αν απο-
φασίσει να καταδυθεί θα πρέπει να κάνει πρώ-
τα τυμπανόγραμμα για να είναι απόλυτα βέβαι-
ος ότι λειτουργεί καλά η ευσταχιανή του σάλπιγ-
γα. Αν το τυμπανόγραμμα είναι φυσιολογικό, 
τότε ο δύτης μπορεί να καταδυθεί, αν 30 λεπτά 
πριν από την κατάδυση ή την ανάδυση κάνει ρι-
νικούς ψεκασμούς με κάποιο ενδορρινικό απο-
συμφορητικό. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ωτολογικών προβλη-
μάτων, λόγω ανεπαρκούς εξίσωσης (βαροτραύ-
μα), θα πρέπει να ερευνηθούν τα παρακάτω για 
να ληφθούν θεραπευτικές αποφάσεις:
Α.  Εάν οι απώλειες της ακοής του καταδυθέντος 

είναι μόνιμες ή σταδιακά επιδεινούμενες ή 
παροδικές

Β.  Αν μια βαρηκοΐα που ανακαλύφθηκε σε κάποιον 
δύτη είναι του τύπου αγωγιμότητας ή νευραι-
σθητήρια βαρηκοΐα και αν μπορεί να αποδο-
θεί σε κάποιο προηγηθέν βαροτραύμα

Γ.  Εάν συμμετέχουν και άλλοι αιτιοπαθολογικοί 
μηχανισμοί σχετιζόμενοι με την υποβρύχια 
δραστηριότητα

Δ.  Αν ο δύτης ή ο βουτηχτής εμφανίσει αιθου-
σαιοκοχλιακά προβλήματα (ζάλη, ίλιγγο) αυ-
τά μπορεί να ξεκινήσουν να εκδηλώνονται για 
τους ακολούθους λόγους: 
i)  Εξαιτίας Των διαφορών της ωσμωτικής πίε-

σης που σχετίζονται με τα διαλυμένα στο αί-
μα αδρανή αέρια (άζωτο) αυξάνει ο όγκος 
της ενδολέμφου του έσω ωτός και 

ii)  Εξαιτίας του σχηματισμού φυσαλίδων στο 
ενδολεμφικό σύστημα, συνεπεία ανεπαρ-
κούς χρόνου αποσυμπίεσης.

Ε.  Αν από το ιστορικό της κατάδυσης και την κλι-

νική εικόνα του δύτη βγαίνει το συμπέρασμα 
ότι έχουν δημιουργηθεί φυσαλίδες ή εμβολι-
σμός αερίου στα αγγεία του έσω ωτός

ΣΤ.  Αν από το ιστορικό της κατάδυσης και την κλι-
νική εικόνα του δύτη βγαίνει το συμπέρασμα 
ότι έχουν δημιουργηθεί φυσαλίδες στους ι-
στούς του έσω ωτός.

Η υπερβαρική θεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί 
εδώ και πολλά χρόνια με επωφελή αποτελέσμα-
τα στη νόσο της αποσυμπίεσης (decompression 
sickness) και την εμβολή από αέριο (gaseous 
embolism). Αντιθέτως, το βαροτραύμα δεν χρει-
άζεται θεραπεία επανασυμπίεσης (recompressive 
therapy). 

Οποτεδήποτε υπάρχει διαγνωστική αμφιβο-
λία θα πρέπει να εφαρμόζεται θεραπεία επανα-
συμπίεσης, όσο το δυνατόν συντομότερα, λόγω 
των πιθανών σοβαρών επακόλουθων, σε περί-
πτωση που ο ασθενής παραμείνει αθεράπευτος, 
καθόσον οι κίνδυνοι που περικλείει η θεραπεία 
είναι ελάχιστοι22.

Πρόληψη του καταδυτικού βαροτραύματος

Γεωργό πουλος 
Σταύρος

Στάππα 
Άννα

Παπαδό
πουλος 

Κωνσταν τίνος

Καρατζιάς 
Γεώργιος

Γεωργόπουλος Σταύρος1, Στάππα Άννα2, Παπαδόπουλος 
Κωνσταντίνος3, Καρατζιάς Γεώργιος4

1Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Νοσοκομείο 
Άγιος Σάββας, 2Ωτορινολαρυγγολόγος, Αγρίνιο, 

3Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα, 4Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Επιμελητής Β΄, Γ.Ν. Βούλας, Αθήνα
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Ο όρος ανάστροφο αυτί (reversed ear) περιγράφηκε το 1961, αν 
και το φαινόμενο ήταν γνωστό από παλιά στους δύτες, όπως 
ο Cousteau (1953)35, 36. Οι δύτες πίστευαν ότι η τυμπανική 

μεμβράνη του αυτιού «φούσκωνε» προς τα έξω και έσπαγε. Στην 
πραγματικότητα όμως, ποτέ δεν συμμετείχε το μέσον ους ή το τύμπα-
νο αιτιολογικά στο μηχανισμό πρόκλησης αυτού του τύπου ρήξης του 
τυμπάνου, καθώς η κατάσταση αυτή είναι ένα βαροτραύμα του έξω 
ακουστικού πόρου.

Κατά την κατάδυση, η εξωτερική περιβαλλοντική πίεση που δημιουρ-
γείται, τείνει να ωθεί το τύμπανο προς τα έσω. Αυτή την κατάσταση την 
αντιμετωπίζει ο δύτης, κάνοντας εξίσωση των πιέσεων στο μέσο και το 
έξω ους (αυτί) με τη δοκιμασία Βαλσάλβα (φυσάει τον αέρα με κλειστό 
το στόμα και τα ρουθούνια, ο οποίος οδηγείται δια της ευσταχιανής σάλ-
πιγγας στο μέσον ους). 

Αν αποτύχει η δοκιμασία Βαλσάλβα και δεν εξισωθούν οι πιέσεις, και 
την επαναλάβει ο δύτης βίαια και επίμονα μπορεί να προκληθεί ρήξη του 
τυμπάνου με φορά από έξω προς τα μέσα. Η ρήξη του τυμπάνου στο 
ανάστροφο αυτί γίνεται με φορά από έσω προς τα έξω. Αυτού του τύ-
που οι ρήξεις δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός στους δύτες. Όμως ο έμπει-
ρος ωτορινολαρυγγολόγος μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ ενός ρήγ-
ματος τυμπάνου, που προκλήθηκε από βίαιη προσπάθεια εξίσωσης και 
του ρήγματος που προκλήθηκε από ανάστροφο αυτί. Η διάκριση μετα-
ξύ αυτών των δύο τύπων ρηγμάτων είναι σημαντική, καθώς η πρόγνω-
σή τους είναι διαφορετική.

Κλινική εικόνα

Ο δύτης που έχει πάθει ανάστροφο αυτί δεν παραπονείται κατά κανόνα 
για κάποιο σύμπτωμα. Όμως δυνατόν να τρέχει αίμα από τον έξω ακου-
στικό πόρο προς το πτερύγιο του πάσχοντος αυτιού. Κατά την ωτοσκό-
πηση, αν δεν τρέχει αίμα μπορεί να παρατηρηθεί εκχύμωση στο δέρμα 
του τυμπάνου ή του έξω ακουστικού πόρου. Δυνατόν από την εκχύμω-
ση να υπάρχει ροή αίματος (μικροαιμορραγία). Είναι σύνηθες να παρα-
τηρηθεί μια φυσαλίδα με αίμα στην οπισθία άνω και πίσω περιοχή του 
τυμπάνου (αιματοτύμπανο) ή και ρήξη της φυσαλίδας.

Σ’ αυτή την περίπτωση ο αυλός του έξω ακουστικού πόρου μπορεί να 
είναι γεμάτος με πήγμα αίματος, οπόταν για να γίνει ορατό το τύμπανο 
καθαρίζεται ο πόρος προσεκτικά, ενώ διακρίνοναι τα ράκη του δέρματος 
του τυμπάνου να βλέπουν προς τα έξω και να αιμορραγούν38. 

Αιτιολογία

Οι σύγχρονοι δύτες χρησιμοποιούν ειδικές καταδυτικές συσκευές ει-
σπνοής αέρα, που ρυθμίζονται να χορηγούν τον αέρα αυτόματα, ανε-
ξάρτητα με το πώς και πότε αλλάζει η περιβαλλοντική πίεση του δύτη. 
Έτσι ο δύτης εξασφαλίζει πίεση αέρα στους πνεύμονες, τους παραρρίνι-

ους κόλπους, τις κοιλότητες των μέσων ώτων, που παραμένει ίδια με την 
περιβαλλοντική πίεση, αρκεί οι έξω ακουστικοί πόροι των αυτιών του να 
είναι καθαροί και τα στόμια εξόδου των παραρρινίων κόλπων να παρα-
μένουν ανοικτά. 

Η βασική αιτία του ανάστροφου αυτιού είναι η υδατοστεγής ελαστική 
κουκούλα της καταδυτικής στολής του δύτη, η οποία ως κλειστή κοιλότη-
τα καλύπτει και τα στόμια των έξω ακουστικών πόρων των αυτιών του. 
Στην κοιλότητα της κουκούλας του δύτη υπάρχει μερικό κενό και η πίεση 
μπορεί να πέσει κάτω από την πίεση που επικρατεί στους ιστούς. Η ελάτ-

Σύνδρομο ανάστροφου αυτιού (reversed-ear syndrome) ή 
βαροτραύμα του έξω ακουστικού πόρου

Ελευθεριάδου Άννα1, Μπατζακάκης Δημήτριος2, Δρ Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος3, 
Δρ Γκέλης Δημήτριος4 

1Ωτορινολαρυγγολόγος, Ρέθυμνο, Κρήτη, 2Ωτορινολαρυγγολόγος, Επιμελητής Β΄ 
Γ.Ν. Λάρισας, 3Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Γ.Ν. Καλαμάτας, 4Ωτορινολαρυγγολόγος, Κόρινθος

Ελευθεριάδου 
Άννα

Μπατζακάκης 
Δημήτριος

Δρ Απο
στολό πουλος 
Κωνσταντίνος

Δρ Γκέλης 
Δημήτριος

Εικόνα 1. Η ανάπτυξη και δημιουργία του ανάστροφου αυτιού. Τούτο συμβαίνει, 
όταν οποιαδήποτε απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου παρεμποδίζει την αύξη-
ση της πίεσης μέσα στον έξω ακουστικό πόρο, κατά την κατάδυση, ενώ η πίεση 
στην κοιλότητα του μέσου ωτός αυξάνει δια μέσου της Ευσταχιανής σάλπιγγας, 
που παραμένει ανοικτή. Μια τέτοια απόφραξη μπορεί να προκληθεί από βύσμα 
κυψελίδας, εισαγωγή ωτασπίδας ή ακόμη και ρύπων του έξω ακουστικού πόρου ή 
όταν το υλικό του ελαστικού σκούφου της καταδυτικής στολής δεν είναι πορώδες. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το τύμπανο εξωθείται προς τον έξω ακουστικό πόρο 
υπεγείρεται το δέμα και δημιουργείται αιμορραγική φυσαλίδα. Η περεταίρω γε-
νικευμένη συμφόρηση των αγγείων του βλεννογόνου κατά μήκος της λαβής της 
σφύρας οδηγεί σε ρήξη του τυμπάνου.

Σφύρα

Αιμορραγική φυσαλίδα
στην οπίσθια άνω μοίρα
του τυμπάνου

ΣΚούφοΣ δύτΗ 

χωΡΙΣ ποΡούΣ

πίεση νερού

τυμπανική 
μεμβράνη

Ευσταχιανή
σάλπιγγα
ανοικτή

φυσαλίδα 
με αίμα 
που έσπασε

Άκμωνας

Αναβολέας
Ημικύκλιος

σωλήνας

Ακουστικό
νεύρο

Κοχλίας

+ +-
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τωση της πίεσης κάτω από το σκούφο και στον αυλό του έξω ακουστικού 
πόρου κάνει το τύμπανο να «φουσκώσει» προς τα έξω, όπως η ακίνδυ-
νη εξώθηση του τυμπάνου που προκαλείται με τη δοκιμασία Βαλσάλβα, 
η οποία ποτέ δεν προκαλεί πόνο σε ένα υγιές αυτί. 

Καθώς ο δύτης καταδύεται, αυξάνει η αρτηριακή του πίεση από την 
πίεση που ασκεί το νερό στο σώμα του. Φυσικά η διαφορά της συστολι-
κής/διαστολικής πίεσης του δύτη παραμένει η ίδια και καθώς η πίεση των 
υγρών του σώματος επίσης αυξάνει από την εξωτερική πίεση η περιφερι-
κή αντίσταση και το έργο της καρδιάς παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα. 
Στην πραγματικότητα είναι ελαφρώς ελαττωμένα λόγω περιορισμού της 
υδροστατικής πίεσης μέσα στο αγγειακό σύστημα. Όμως, όπως περιγρά-
φηκε πιο πάνω, η πίεση κάτω από την καταδυτική στολή και ως εκ τού-
του και στον αυλό του έξω ακουστικού πόρου των αυτιών είναι μικρότε-
ρη από την εξωτερική πίεση, ενώ η αυξημένη αρτηριακή πίεση τείνει πα-
θητικά να διαστείλει τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία στην επιφάνεια του 
σώματος. Πραγματική αγγειοδιαστολή δεν συμβαίνει στην επιφάνεια του 
σώματος που υποστηρίζεται από την εξωτερική πίεση δια μέσου της ά-
μεσης επαφής της στολής με το δέρμα του δύτη. Όμως, δεν υπάρχει τέ-
τοια υποστήριξη στις περιοχές του δέρματος του αυλού του έξω ακουστι-
κού πόρου. Το δέρμα του έξω ακουστικού πόρου είναι προσκολλημένο 
στο περιόστεο του έξω ακουστικού πόρου. Κάτω από το δέρμα υπάρχει 
ελάχιστος υποδόριος ιστός, μέσα στον οποίον τα τριχοειδή αρτηρίδια έ-
χουν ελάχιστα περιθώρια να διασταλούν. Οποιαδήποτε τάση για αγγειο-
διαστολή αυτών των τριχοειδών διαχωρίζει το δέρμα από το περιόστεο, 
δημιουργώντας αρχικά πετέχιες και στη συνέχεια φυσαλίδες, παρόμοιες 
με αυτές που παρατηρούνται στο ανάστροφο αυτί. Τα ανωτέρω τα απέ-
δειξε πειραματικά ο Jarrett (1961)38.

O κίνδυνος πρόκλησης ανάστροφου αυτιού υπάρχει όταν οτιδήποτε 
φράσει τον έξω ακουστικό πόρο, όπως η εισαγωγή ωτασπίδων, παρου-

σία βύσματος κυψελίδας ή χρησιμοποίηση καταδυτικής στολής από μη 
πορώδες ελαστικό. Η χρήση ωτασπίδων απαγορεύεται κατά την κατάδυ-
ση ή την πτήση με αεροπλάνο. Η χρήση ωτασπίδων κατά την ανάδυση 
από βάθος ή την άνοδο σε υψόμετρο με αεροσκάφος, όχι μόνον μπο-
ρεί να προκαλέσει ανάστροφο αυτί, αλλά μπορεί να μπορεί να τραυμα-
τίσει τα τύμπανα, καθώς με την αυξανόμενη πίεση οι ωτασπίδες μπορεί 
να καρφωθούν στα τύμπανα.

Θεραπεία

Συνήθως το ρήγμα του τυμπάνου κλείνει μόνο του χωρίς θεραπεία συ-
νήθως μέσα σε δύο εβδομάδες. Χορηγείται προληπτικά αντιβιοτικό και 
απαγορεύεται κολύμβηση και οι καταδύσεις μέχρις ότου κλείσει η ρήξη 
του τυμπάνου

πρόληψη

Αν ένας ερασιτέχνης δύτης επιθυμεί να καταδυθεί σε ψυχρό νερό θα 
πρέπει να επιλέξει καταδυτική στολή από πορώδες ελαστικό. Αυτό το υ-
λικό ποτέ δεν προκαλεί ανάστροφο αυτί, διότι το πορώδες υλικό αδυνα-
τεί να διατηρήσει ένα μερικό κενό στους έξω ακουστικούς πόρους, ενώ 
ποτέ δεν δημιουργούνται πετέχιες στο δέρμα του τυμπάνου και του έξω 
ακουστικού πόρου.

Βαροτραύμα μπορεί να εκδηλωθεί και σε τεχνητές κοιλότητες, όπως 
αυτές που δημιουργούνται από τη χρήση καταδυτικών γυαλιών ή κατα-
δυτικής προσωπίδας. Μια κατάδυση μπορεί να προκαλέσει βαροτραυ-
ματική αιμορραγία των επιπεφυκότων. Για τις καταδύσεις προτιμάται η 
προσωπίδα που καλύπτει τα μάτια και τη μύτη, διότι μπορεί να φυσήξει 
ο δύτης τον αέρα μέσα στην προσωπίδα και έτσι να κάνει εξίσωση των 
πιέσεων κατά την κατάδυση.

Ίλιγγος από ασύμμετρη εξίσωση πιέσεων (alternobaric vertigo) 
Καθώς ο δύτης ανεβαίνει προς την επιφάνεια του νερού (ή ο πιλότος 

ανεβαίνει σε μεγάλο υψόμετρο), εκπτύσσονται αέρια που υπάρχουν μέ-
σα στις κοιλότητες των μέσων ώτων του, αυξάνοντας τη σχετική μέση πί-
εση του μέσου ωτός. Αν η εξίσωση των πιέσεων, που επιτυγχάνεται μέ-
σω των Ευσταχιανών σαλπίγγων γίνει ασύμμετρα για τα δύο αυτιά, τότε 
μπορεί να προκληθεί ίλιγγος, ο λεγόμενος ίλιγγος από ασύμμετρη εξίσω-
ση πιέσεων (alternobaric vertigo), που συνοδεύεται από νυσταγμό. Σ’ 
αυτή την περίπτωση η μία Ευσταχιανή σάλπιγγα ανοίγει λιγότερο ή πε-
ρισσότερο από την άλλη41-43.

Η συχνότητα του ίλιγγου από ασύμμετρη εξίσωση πιέσεων (alternobaric 

vertigo) μπορεί να εκδηλωθεί στο 9% των δυτών44. Κατά τον Lundgren 
CEG ο δύτης μπορεί να κάνει μια σχετική υπερπίεση στο ένα μέσο ους 
του, καθώς αναδύεται (ή κατά την βίαιη δοκιμασία Βαλσάλβα που κά-
νει προσπαθώντας ν’ ανοίξει κάποια από τις Ευσταχιανές του σάλπιγγες. 
Στη μονόπλευρη υπερπίεση το τύμπανο «φουσκώνει» προς τα έξω έλ-
κοντας ταυτόχρονα και τη βάση του αναβολέα από την ωοειδή θυρίδα 
και προκαλώντας εισολκή (φούσκωμα προς το έσω ους) της στρογγύλης 
θυρίδας. Το γεγονός αυτό συνοδεύεται από περιδύνηση των υγρών του 
έσω ωτός, μονόπλευρη αιθουσαία διέγερση και ίλιγγο43. 

Ο ίλιγγος από ασύμμετρη εξίσωση πιέσεων (alternobaric vertigo) συ-
νήθως είναι ήπιος και υποχωρεί καθώς συνεχίζει την ανάδυση ο δύτης. 

Ωτοβαροτραύμα της ανάδυσης του δύτη (φάση αποσυμπίεσης)

Κανδηλώρος 
Δημήτριος

Μπουκαγιέ 
Φώτης

Φαράζης 
Ιωάννης

Πετμεζάκης 
Ιάκωβος

Φερεκύδης 
Ελευθέριος

Κανδηλώρος Δημήτριος1, Μπουκαγιέ Φώτης2, Φαράζης Ιωάννης3, Πετμεζάκης Ιάκωβος4, Φερεκύδης Ελευθέριος5

1Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα, 2Ωτορινολαρυγγολόγος, Ελευσίνα, 
3Ωτορινολαρυγγολόγος, Αθήνα, 4Α.Ε. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Αθήνα, 5Ομ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Αθήνα
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Μόλις η πίεση στις κοιλότητες των μέσων ώτων φθάσει την περιβαλλο-
ντική εξαφανίζεται το ερέθισμα που προκάλεσε τον ίλιγγο42. 

Σε μερικές περιπτώσεις ο ίλιγγος μπορεί να επιμένει, εφόσον συνεχί-
ζεται η ανισορροπία των πιέσεων μετά την έξοδό του δύτη από το νε-
ρό. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το έσω ους ή το τύμπανο μπορεί να υπο-
στούν βλάβη.

Ο ίλιγγος από ασύμμετρη εξίσωση πιέσεων (alternobaric vertigo) γί-
νεται εντονότερος όταν ο δύτης βρίσκεται σε κάθετη θέση. Το αίσθημα 
της περιστροφής από τον ίλιγγο γίνεται αισθητό προς το αυτί στο οποίο 
υπάρχει υψηλότερη πίεση και τείνει να εκδηλωθεί μόλις η πίεση διαφέ-
ρει κατά 60cm ή περισσότερο45,46. 

Ένας παρόμοιος ίλιγγος μπορεί να συμβεί επίσης ως επακόλουθο ά-
νισης θερμικής διέγερσης του ενός λαβυρίνθου του σε σύγκριση με τον 
άλλο λαβύρινθο, όταν ο δύτης βρίσκεται σε πρηνή θέση σε ψυχρό νερό, 
που εισέρχεται κάτω από τον καταδυτικό σκούφο μόνο στο ένα αυτί.

Ο ίλιγγος από ασύμμετρη εξίσωση πιέσεων (alternobaric vertigo) μπο-
ρεί να συμβεί και στο βαροτραύμα της κατάδυσης (κατά την κάθοδο) 
και ή από τη δράση των ρινικών ψεκασμών αποσυμφορητικού. 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με ιστορικό μέσης ωτίτιδας ή δυσλει-
τουργία της Ευσταχιανής σάλπιγγας ή με δυσκολία να εξισώσουν κατά 
την κατάδυση είναι επιρρεπέστερα στον ίλιγγο από ασύμμετρη εξίσω-
ση πιέσεων (alternobaric vertigo)45,46. 

Κατά τη διάρκεια μιας ανάδυσης, κατά την οποία ο δύτης δεν εκπνέει 
επαρκώς τα εκπτυσσόμενα αέρια προκαλούν ρήξη των κυψελίδων των 
πνευμόνων, επιτρέποντας τη διαφυγή φυσαλίδων προς την αρτηριακή 
κυκλοφορία. Η εγκεφαλική εμβολή με αέρα είναι η μεγαλύτερη κατα-
στροφή που μπορεί να προκληθεί σ’ αυτή την περίπτωση, ενώ οι αιθου-
σαίες διαταραχές είναι ελάσσονος σημασίας. 

Οι βλάβες του έσω ωτός που συνοδεύονται από βαρηκοΐα, εμβοές και 
ή ίλιγγο μπορεί να είναι ή κύρια ή μόνη εκδήλωση της νόσου της αποσυ-
μπίεσης (decompression sickness) ή νόσου των δυτών (bends). H κατά-
σταση αυτή σχετίζεται με την απελευθέρωση φυσαλίδων αζώτου στην 
κυκλοφορία του αίματος και τους άλλους ιστούς του σώματος, καθώς η 

διαλυτότητά του αυξάνει κατά τη διάρκεια της ελάττωσης της πίεσης47.
Όσο περισσότερο διαρκεί η κατάδυση και όσο βαθύτερα κατέρχεται 

ο δύτης, τόσο περισσότερο άζωτο διαλύεται και τόσο αργότερα πρέπει 
να αναδύεται ο δύτης, ώστε να επιτρέπει στις φυσαλίδες να διασπώνται 
και να εκπνέονται από τους πνεύμονες. Για την ασφαλή ανάδυση χρη-
σιμοποιούνται ειδικοί πίνακες που καθορίζουν τον ασφαλή ρυθμό ανά-
δυσης. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει ο δύτης είναι κνη-
σμός, παραισθησίες, πόνοι στις αρθρώσεις, διαταραχές του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (προβλήματα όρασης, παράλυση, σπασμοί και 
δύσπνοια)48. 

Εφόσον εκδηλωθούν συμπτώματα η εφαρμογή κατάλληλης επανα-
συμπίεσης είναι κρίσιμη, προκειμένου να αποφευχθούν μόνιμες βλάβες 
στο δύτη. Υπενθυμίζεται ότι δεν προκαλείται νόσος των δυτών σε ρηχές 
καταδύσεις (λιγότερο από 30 πόδια ή 10 περίπου μέτρα), ανεξάρτητα 
από τη διάρκεια της κατάδυσης ή την ταχύτητα της ανάδυσης, οπόταν 
θα πρέπει να αναζητούνται άλλα αίτια για την πρόκληση των συμπτω-
μάτων. Σε περίπτωση μιας βλάβης του έσω ωτός που προκλήθηκε κατά 
την κατάδυση θα πρέπει να έρχεται κατά νου η πιθανότητα ρήξης κά-
ποιας θυρίδας έσω ωτός (ωοειδής ή στρογγύλη θυρίδα) και ότι σ’ αυτή 
την περίπτωση δεν επιτρέπεται η επανασυμπίεση48. Σύμφωνα με τις υ-
πάρχουσες γνώσεις η αντιμετώπιση της ωτολογικής νόσου αποσυμπίε-
σης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
1.  Κατάλληλη επανασυμπίεση σε τουλάχιστον 99 πόδια βαθύτερα από 

το βάθος στο οποίο συνέβη το ατύχημα.
2.  Επανασυμπίεση, χρησιμοποιώντας το προηγηθέν μείγμα ηλίου οξυ-

γόνου, όταν η βλάβη συμβαίνει κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά από την 
αλλαγή από το ήλιο-οξυγόνο προς τον αέρα κατά τη διάρκεια των προ-
σφάτων σταδίων της αποσυμπίεσης. 

3.  Τη χρήση παρεντερικής διαζεπάμης για την ανακούφιση του συμπτώ-
ματος και τις κυκλικές εισπνοές οξυγόνου εμπλουτισμένες με αέρια. 

4.  Την αποφυγή άλλων καταδύσεων από δύτες που παρουσίασαν μό-
νιμες βλάβες του έσω ωτός και αφού έχουν υποχωρήσει τα οξέα συ-
μπτώματα49. 


