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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως.εκκριτική.ωτίτις.(Ε.Ω.).χαρακτηρίζεται.

η.άσηπτη.φλεγμονή.του.μέσου.ωτός,.με.υ-
γρό.στο.μέσο.ους,.πίσω.από.ανέπαφη.τυ-
μπανική.μεμβράνη,.χωρίς.συμπτωματολο-
γία.και.κλινικά.σημεία.οξείας.φλεγμονής..
Παρά.τις.συνεχείς.εξελίξεις.στο.χώρο.της.
δημόσιας.υγείας.και.ιατρικής.φροντίδας,.η.
Ε.Ω..είναι.ακόμα.σημαντικό.πρόβλημα.σε.
όλο.τον.κόσμο.
Είναι.νόσος.που.κατά.κανόνα.διαγιγνω-

σκεται.από.τους.Ωτο.ρινο.λαρυγγολόγους.και.
πολλές.φο.ρές.μόνο.από.τους.Παιδο-Ωτο-
ρινολαρυγγολόγους..Η.αιτιολογία.της.νόσου.
είναι.πολύπαραγοντική.και.πολλοί.παράγο-
ντες.εμπλέκονται.στην.παθοφυσιολογία.της.
νόσου.αυτής..Εργασίες.επάνω.στην.Ε.Ω..έ-
χουν.γίνει.κατά.καιρούς.και.στην.Ελλάδα,.
αλλά.και.σε.άλλες.χώρες.
Η.ωφέλεια.που.μπορεί.να.προκύψει.από.

αυτήν.τη.μελέτη.είναι.να.προσδιορίσουμε.
τον.επιπολασμό.της.μέσης.εκκριτικής.ωτίτι-
δας.σε.παιδιά.ηλικίας.4-7.ετών.σε.ένα.απο-
μονωμένο.νησί.και.την.έρευνα.πιθανών.πα-
ραγόντων.που.επηρεάζουν.τον.επιπολασμό.
της.νόσου.αυτής..
Ως.γνωστόν,.η.Ελλάδα.είναι.γεμάτη.από.

διάφορων.μεγεθών.νησιά,.κάποια.από.τα.ο-
ποία.είναι.απομονωμένα.κατά.τη.διάρκεια.
μερικών.μηνών.τον.χρόνο..Οπωσδήποτε.ο.
αριθμός.των.παιδιών.της.έρευνας.αυτής.εί-
ναι.μικρός,.επιφυλασσόμεθα.όμως.στο.μέλ-

λον.να.επεκτείνουμε.την.έρευνά.μας.αυτή.
σε.παιδιά.και.άλλων.νησιών,.ώστε.να.αντλή-
σουμε.πιο.ασφαλή.συμπεράσματα.από.το.
μεγάλο.αριθμό.των.παιδιών.απομονωμένων.
νησιωτικών.περιοχών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Η.Αστυπάλαια.είναι.ένα.από.τα.ομορφό-

τερα.νησιά.των.Δωδεκανήσων,.με.πλούσια.
ιστορία.και.πολιτισμό..Ο.πληθυσμός.του.εί-
ναι.1250.άτομα.περίπου.
Υγειονομικά,.το.νησί.αυτό.ανήκει.στο.

Νοσο.κομείο.Καλύμνου..Το.Κέντρο.Υγείας.
του.νησιού.περιλαμβάνει.μια.ιατρό.Γενικής.
Ιατρικής,.δυο.αγροτικούς.ιατρούς,.τρεις.νο-
σοκόμους-ες.και.ένα.μαίο..Διαθέτει.ακτινολο-
γικό.μηχάνημα.και.βιοχημικό.αναλυτή..
Οι.κλιματολογικές.συνθήκες.είναι.αυτές.

του.κεντρικού.Αιγαίου.Πελάγους..Η.διακύ-
μανση.των.θερμοκρασιών.είναι.από.05οC-
38oC..Βρέχει.μόνο.κατά.τη.διάρκεια.των.χει-
μερινών.μηνών,.με.μια.τάση.μειώσεως.των.
βροχοπτώσεων..Όλα.τα.παιδιά,.κατά.τη.δι-
άρκεια.των.μηνών.Μάϊος-Οκτώβριος,.κά-
νουν.πολλά.θαλάσσια.μπάνια.
Η.απασχόληση.των.κατοίκων.είναι.ο.του-

ρισμός.και.η.αλιεία..Τα.τελευταία.χρόνια.το.
νησί.έχει.συνεχώς.αυξανόμενο.πληθυσμό.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Αυτή.η.έρευνα.έγινε.στα.πλαίσια.του.προ-

γράμματος.του.Β΄.Π.Ε.Σ.Υ..Νοτίου.Αιγαίου.για.
το.καλοκαίρι.του.2004,.με.σκοπό.να.παρέχει.ει-
δικευμένες.ιατρικές.υπηρεσίες.προληπτικού.χα-
ρακτήρα.σε.άγονα.νησιά.
Κατά.τη.διάρκεια.της.έρευνας.αυτής.που.έγι-

νε.τον.Ιούλιο.του.2004,.εξετάσθηκαν.τα.παιδιά.
του.Νηπιαγωγείου.και.της.πρώτης.τάξεως.του.
Δημοτικού.Σχολείου..Από.την.εμπειρία.μας.γνω-
ρίζουμε.ότι,.κατά.τη.διάρκεια.των.καλοκαιρινών.
μηνών,.η.εκκριτική.ωτίτις.είναι.γενικότερα.σε.ύ-
φεση,.σε.αντιδιαστολή.με.τους.χειμερινούς.μή-
νες.που.είναι.σε.έξαρση..Σε.όλα.τα.παιδιά.έγι-
νε.ωτοσκόπηση,.τυμπανόγραμμα.και.ακουστι-
κά.αντανακλαστικά..Ένα.παιδί.που.βρέθηκε.με.
ρήξη.τυμπάνου.και.δεν.το.γνώριζε.εξαιρέθηκε.
της.έρευνας..Επίσης,.ένα.άλλο.παιδί.με.σωληνί-
σκους.αερισμού.εξαιρέθηκε.της.έρευνας.
Τα.τυμπανογράμματα.χωρίσθηκαν.σε.τύ-

που.Α.και.τύπου.C1.(-100.εως-199),.τύπου.C2.
(≤200).και.τύπου.Β.
Ακοόγραμμα.έγινε.μόνο.στα.παιδιά.που.εί-

χαν.τυμπανογράμματα.τύπου.C.και.τύπου.Β.
(Πίνακας.1).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από.τα.63.παιδιά.που.εξετάστηκαν,.μονο.

τέσσερα.από.αυτά.είχαν.εκκριτική.ωτίτιδα.
(Πίνακας.2)..Τα.τρία.από.αυτά.μονόπλευ-
ρα.και.ένα.ετερόπλευρα..
Τα.δύο.ήταν.αγόρια.και.τα.δύο.κορίτσια..

Επίσης,.βρέθηκαν.οκτώ.παιδιά.με.τυμπανό-
γραμμα.τύπου.C1.και.C2.Τεσσερα.από.αυ-
τά.είχαν.C1.αμφοτερόπλευρα.και.δύο.μο-

Έρευνα σε παιδιά της σχολικής και προσχολικής ηλικίας  
στη νήσο Αστυπάλαια των Δωδεκανήσων για εκκριτική ωτίτιδα

Επιμέλεια: Κουλτινιός Κομνηνός1, Κωνσταντίνα Λάμα2, 
Ολυμπία Μαγκλή2

1Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου 
Καλύμνου, 2Παιδιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου 

Καλύμνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνηθεί η ποσοστιαία ύπαρξη της εκκριτικής ωτίτιδας σε παιδία σχολικής και 
προσχολικής ηλικίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη αυτή έγινε το μήνα Μάιο (15-16) στο πανέμορφο νησί της Αστυπάλαιας, στα πλαίσια προληπτικής 
ιατρικής του Β’ Π.Ε.ΣΥ.Π. Νοτίου Αιγαίου. Συνολικά εξετάσθηκαν 65 παιδιά του Νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξεως του Δημοτικού 
Σχολείου. Χωρίσθηκαν δε, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 63 παιδία, βρέθηκαν 4 παιδιά με εκκριτική ωτίτιδα. Η κατανομή ανάλογα με την ηλικία δείχνει ότι σε 
μικρότερες ηλικίες, 4-5 χρ., είχαμε περισσότερα προβλήματα (εκκριτική ωτίτις, τυμπανογράμματα C1 και C2). Ως προς το θέμα του 
φύλου, φαίνεται να είναι περίπου τα ίδια στα αγόρια και στα κορίτσια. Συγκριτικά με άλλες μελέτες, φαίνεται ότι οι κλιματολογικές 
συνθήκες και τα θαλάσσια μπάνια ίσως έχουν ευεργετικά αποτελέσματα ως προς τη νόσο αυτή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην έρευνά μας, το ποσοστό των Ε.Ω. είναι σχετικά χαμηλό (6.5% περίπου). Η διάφορα αυτή των ποσοστών στις 
διάφορες όμοιες μελέτες οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, η 
φυλή και ίσως η διαφορετική ακολουθούμενη μέθοδος έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: Μέση ωτίτης, προσχολική ηλικία, σχολική ηλικία, καταρροϊκή ωτίτις, εκκριτική, Αστυπάλαια, τυμπανογραμμα.

Κουλτινιός 
Κομνηνός
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νόπλευρα..Άλλα.δύο.είχαν.τύπου.C2.αμφο-
τερόπλευρα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εκκριτική.ωτίτις.είναι.η.νόσος.του.μέσου.

ωτός.που.χαρακτηρίζεται.από.παρουσία.υ-
γρού.στο.μέσο.ους,.μείωση.της.κινητικότη-
τας.της.τυμπανικής.μεμβράνης.και.βαρη-
κοΐα.αγωγιμότητας..Είναι.από.τα.πλέον.συ-
χνά.προβλήματα.της.παιδικής.ηλικίας..Λόγω.
του.ότι.μπορεί.να.περάσει.απαρατήρητη,.η.
ατελώς.θεραπευθείσα.εκκριτική.ωτίτις.μπο-
ρεί.να.καταλείψει.προβλήματα,.όπως.μόνι-
μη.βαρηκοΐα.και.συνεπώς.προβλήματα.λό-
γου.(αν.είναι.στην.κρίσιμη.ηλικία.των.2-5.
χρονών)9..
Η.αιτιολογία.της.νόσου.είναι.πολυπαρα-

γοντική.(ανατομία,.κάπνισμα7,.τρόπος.δια-
τροφής.στη.βρεφική.ηλικία8,.παιδικοί.σταθ-
μοί)4,7..Το.υγρό.που.παράγεται.μπορεί.να.
είναι.ορώδες.αρχικά,.μετά.βλεννώδες.και.ε-
νίοτε.πυώδες..Χωρίς.καμία.ιατρική.παρέμ-
βαση,.το.60%.των.Ε.Ω..αυτοϊώνται.σε.διάρ-

κεια.τριών.μηνών7..Στη.θεραπεία.των.εκκρι-
τικών.ωτίτιδων.γίνεται.λόγος.για.αντιβιοτικά,.
αντιισταμινικά,.κορτικοστεροειδή,.αποσυμ-
φορητικά,.τίποτε.όμως.από.αυτά.δεν.είναι.
με.σιγουριά.αποτελεσματικό.σα.θεραπεία..
Η.χειρουργική.θεραπεία.είναι.μια.από.τις.
προτεινόμενες.(μυριγγοτομή,.σωληνίσκοι.
αερισμού)7.
Στην.έρευνά.μας,.το.ποσοστό.των.Ε.Ω..

είναι.σχετικά.χαμηλό.(6.5%.περίπου),.συ-
γκριτικά.με.άλλες.έρευνες,.όπου.το.ποσο-
στό.ανέρχεται.ακόμα.και.στο.32%,.όπως.σε.
μια.μελέτη.του.Κουβέιτ3..Σε.άλλες.πάλι.με-
λέτες,.όπως.εκείνη.της.Κίνας,.το.ποσοστό.εί-
ναι.1.5%9..Σε.μεγαλύτερη.ελληνική.μελέτη,.
που.όμως.αφορά.σε.παιδιά.σχολικής.ηλικί-
ας.της.πόλεως.των.Αθηνών,.καθώς.και.σε.
άλλη.επίσης.μεγάλη.μελέτη.στην.Τουρκία.
(2930.παιδιά),.το.ποσοστό.ανέρχεται.στο.
7.5%.περίπου2.
Παράγοντες.που.επηρεάζουν.το.ποσο-

στό.αυτό.μπορεί.να.είναι.πολλοί,.όπως.η.η-
λικία,.η.λειτουργία.της.ευσταχιανής.σάλπιγ-

γας.που.γενετικά.μπορεί.να.λειτουργεί.κα-
λύτερα.σε.διαφορετικές.φυλές,.η.ανατομία.
της.ευσταχιανής.σάλπιγγας,.οι.κλιματολογι-
κές.συνθήκες,.η.διαμονή.σε.οικοτροφεία.ή.
βρεφικούς.σταθμούς,.ο.τρόπος.διατροφής.
κατά.τη.βρεφική.ηλικία,.το.παθητικό.κάπνι-
σμα.και,.τέλος,.τα.θαλάσσια.λουτρά..
Θα.χρειαστούν.όμως.περαιτέρω.έρευνες.

για.να.μπορέσουμε.στο.μέλλον.να.σταθμί-
σουμε.τους.ακριβείς.παράγοντες.που.συμ-
βάλλουν.στην.αύξηση.των.περιστατικών.της.
νόσου.αυτής.
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Πίνακας 2. Πίνακας.παιδιών.με.εκκριτική.ωτίτιδα

    4χρ 5χρ 6χρ 7χρ    

Α. .. 0/C2. 01/C2. 01. 0. 02. .
Κ. .. 2/C2. 0/C1. 0/C1. 0. 02. .
. Υγιή. 13. 18. 12. 12. Σύνολο.με.Ε.Ω.:.04. Σύνολο.59

Πίνακας 1. Πίνακας.παιδιών.με.βάση.την.ηλικία.και.το.φύλο

  Ηλικία 4χρ 5χρ 6χρ 7χρ Απόντες Σύνολο

Α. .. 06. 09. 06. 06. 2. 27. .
Κ. .. 09. 10. 07. 06. 2. 34. .
Σύνολο. 15. 19. 13. 12. 4. 61. 65




