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Περίιεψε
Πέξαλ ησλ δπλεηηθώλ επηπινθώλ ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο ζηελ ςπρνθηλεηηθή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ιόγσ ηεο πξνθαινύκελεο από απηήλ παξνδηθήο έθπησζεο ηεο
αθνπζηηθήο νμύηεηαο, γηα ηηο νπνίεο πάλησο ππάξρεη δηρνγλσκία ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα, πηζαλέο απώηεξεο επηπινθέο όπσο ζύιαθνο εηζνιθήο, ρνινζηεάησκα,
αηειεθηαζία, θαζήισζε ησλ αθνπζηηθώλ νζηαξίσλ, θαζώο θαη δηαηαξαρέο πνπ
αθνξνύλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαζηζηνύλ ζπρλά απαξαίηεηε ηε
ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε απηήο, κε ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ. Οη
ηειεπηαίνη σζηόζν δε ζηεξνύληαη επηπινθώλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ ηύπν
ηνπ ζσιελίζθνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Έμη θπξίσο επηπινθέο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κεηεγρεηξεηηθά (άκεζα ή ζε απώηεξν ρξόλν)
κε ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εθθξηηηθήο
σηίηηδαο ζηα παηδηά. Η ππώδεο σηόξξνηα κέζσ ηνπ απινύ είλαη ε πην ζπρλή επηπινθή
ηεο ηνπνζέηεζεο απηώλ θαη δηαθξίλεηαη ζε πξώηκε θαη όςηκε. Η ζπρλόηεηα ηεο
πξώηεο δύλαηαη λα θζάζεη ην 10 έσο θαη 20%, ελώ ηεο δεύηεξεο κπνξεί λα αλέιζεη
κέρξη ην 26%. Η θαιιηέξγεηα ηνπ ππώδνπο εθθξίκαηνο απνθαιύπηεη πνιπκηθξνβηαθή
αλάπηπμε, ε νπνία θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ θαη ηελ επνρή
ηνπ ρξόλνπ θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη. Σπρλή κνξθνινγηθή επηπινθή ηνπ
ηπκπαληθνύ πκέλα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ απνηειεί ε
δεκηνπξγία ζθιεξπληηθώλ πιαθώλ ζε απηόλ. Η ζπρλόηεηά ηνπο είλαη ζαθώο
κεγαιύηεξε ζηα απηηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επέκβαζε έλαληη εθείλσλ πνπ δελ
έρνπλ ρεηξνπξγεζεί ( 39 – 65% έλαληη 0 – 10% αληίζηνηρα), θαζώο θαη ζηα απηηά πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ηνπνζεηήζεηο ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ (47 –
49% έλαληη 37 – 39% αληίζηνηρα). Άιιεο ζπρλά παξαηεξνύκελεο κνξθνιεηηνπξγηθέο
αιινηώζεηο ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία αηξνθηθώλ
νπιώλ θαη ηκεκαηηθήο αηξνθίαο. Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηκεκαηηθήο αηξνθίαο
θπκαίλεηαη από 16 – 73% γηα ηα ρεηξνπξγεζέληα απηηά, ζε αληηδηαζηνιή κε ην 5 –
31% ησλ κε ρεηξνπξγεζέλησλ, ελώ αηξνθηθέο νπιέο θαη εηζνιθέο ηεο ραιαξάο κνίξαο
ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα εκθαλίδνληαη ζην 28% θαη 21% αληίζηνηρα ησλ απηηώλ πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί ζε επέκβαζε ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ. Η δηάηξεζε ηνπ
ηπκπαληθνύ πκέλα εκθαλίδεηαη κεηά από ηελ απόπησζε ή ηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε
ησλ ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ. Η ζπρλόηεηά ηεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 3%. Οη
ζπκβαηηθνί ζσιελίζθνη εκθαλίδνπλ ζπρλόηεηα δηάηξεζεο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 0
θαη 3%, ελώ νη ηύπνπ Τ από 6 έσο 24%. Σνβαξόηεξε επηπινθή ηεο ηνπνζέηεζεο
ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο είλαη ε
εκθάληζε ρνινζηεαηώκαηνο, ε δε ζπρλόηεηα απηνύ θπκαίλεηαη γύξσ ζην 1,1%.
Δληνύηνηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη μεθάζαξν αλ ε ππνθείκελε
δπζιεηηνπξγία ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο θαη όρη νη ζσιελίζθνη ζπλέβαιε ζηε
δεκηνπξγία ηνπ ρνινζηεαηώκαηνο. Κνθθησκαηώδεο ηζηόο ζρεκαηίδεηαη γύξσ από ην
ζσιελίζθν αεξηζκνύ ζε ζπρλόηεηα πεξίπνπ 5%, ε νπνία απμάλεηαη ζην 13,8% ζηα 2
έσο 3 ρξόληα θαη ζην 40% ζηα 5 ρξόληα παξακνλήο απηνύ. Σπκπεξαζκαηηθά ε

ζπρλόηεηα ησλ επηπινθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ
είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από όηη ζα αλέκελε θαλείο, ζπλήζσο όκσο νη επηπινθέο απηέο
αληηκεησπίδνληαη ζπληεξεηηθά ή βειηηώλνληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ απόπησζε ή
αθαίξεζε απηώλ.

1) Δηζαγωγή
Δθθξηηηθή σηίηηδα είλαη ε λνζνινγηθή νληόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ
παξνπζία πγξνύ ζην κέζν νπο, ρσξίο όκσο ηελ ύπαξμε ζπκπησκαηνινγίαο
ελδεηθηηθήο νμείαο θιεγκνλώδνπο θαηαζηάζεσο ή δηάηξεζεο ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα
[Bluestone and Klein (2001)]. Πέξαλ ησλ δπλεηηθώλ επηπινθώλ ηεο εθθξηηηθήο
σηίηηδαο ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ιόγσ ηεο πξνθαινύκελεο από
απηήλ παξνδηθήο έθπησζεο ηεο αθνπζηηθήο νμύηεηαο, γηα ηηο νπνίεο πάλησο ππάξρεη
δηρνγλσκία ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, πηζαλέο απώηεξεο επηπινθέο όπσο ζύιαθνο
εηζνιθήο, ρνινζηεάησκα, αηειεθηαζία, θαζήισζε ησλ αθνπζηηθώλ νζηαξίσλ, θαζώο
θαη δηαηαξαρέο πνπ αθνξνύλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηηο θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο [Casselbrant
et al (2000)], θαζηζηνύλ ζπρλά απαξαίηεηε ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε απηήο, κε
ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ. Οη ηειεπηαίνη σζηόζν δε ζηεξνύληαη
επηπινθώλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ ηύπν ηνπ ζσιελίζθνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη.

2) Δπηδεκηοιογία
Η εθθξηηηθή σηίηηδα σο λνζνινγηθή θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη εμαηξεηηθά ζπρλά ζηνλ
παηδηθό πιεζπζκό, από ηνλ 7ν κήλα ηεο δσήο, κέρξη πεξίπνπ ηα 6 ρξόληα.
Υπνινγίδεηαη όηη ε ζπρλόηεηα ηεο ακθνηεξόπιεπξεο ύπαξμεο πγξνύ ζην κέζν απηί
θηάλεη ην 34% θαηά ηνλ 8ν κήλα ηεο δσήο, ππνρσξώληαο σζηόζν πεξίπνπ ζην 10%
ζηελ ειηθία ησλ 5 εηώλ [Midgley et al, (2000)]. Αζξνηζηηθά ε κέζε δηάξθεηα
παξνπζίαο πγξνύ ζηα 2 πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ππνινγίδεηαη ζηνπο 5 κήλεο (20% ηνπ
ρξόλνπ) [Paradise et al, (1997)], ελώ ε αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπιάρηζηνλ
ελόο επεηζνδίνπ θηάλεη ην 80%, ζηελ ειηθία ησλ 6 εηώλ. Παξά ην γεγνλόο όκσο απηό,
κόλν ζην 5% ησλ παηδηώλ εκθαλίδεηαη κηα εκκέλνπζα θαηάζηαζε [Pediatric
Audiology, (1993)], γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ε απηνίαζε είλαη αξθεηά ζπρλή.
Δμάιινπ ε παξνπζία πγξνύ κεηά από νμεία κέζε σηίηηδα είλαη πνιιέο θνξέο ν
θαλόλαο θαη γηα απηό ε αλακνλή 3 ηνπιάρηζηνλ κελώλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε.
Δθηηκάηαη όηη πεξίπνπ 2.000.000 ζσιελίζθνη αεξηζκνύ θαηαζθεπάδνληαη ζε εηήζηα
βάζε, ηνπνζεηνύκελνη ζηηο ηπκπαληθέο κεκβξάλεο άλσ ηνπ 1.000.000 αζζελώλ,
γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ ηε ζπρλόηεξα
εθηεινύκελε επέκβαζε ππό γεληθή αλαηζζεζία ζηα παηδηά [Paradise, (1977)].

3) Παζοθσζηοιογία
Η δηαηήξεζε ηεο νκνηνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζν νπο – καζηνεηδείο θπςέιεο –
ξηλνθάξπγγαο – επζηαρηαλή ζάιπηγγα θαζίζηαηαη δπλαηή ράξηο ζε 3 θπζηνινγηθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε ηειεπηαία : α) ξύζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ κέζνπ σηόο, β)
απνξξνή ησλ εθθξίζεσλ θαη γ) πξνζηαζία ηνπ κέζνπ σηόο από παιηλδξόκεζε ησλ
εθθξίζεσλ ηνπ ξηλνθάξπγγα. [Bluestone and Beery (1976)]. Η ηνπνζέηεζε
ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ δελ παξαβιάπηεη ηηο 2 πξώηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο,

παξεκπνδίδεη όκσο ηελ πξνζηαζία ηνπ κέζνπ σηόο από ηελ παιηλδξόκεζε ησλ
ξηλνθαξπγγηθώλ εθθξίζεσλ, θαζώο ε επηθνηλσλία ηεο ηπκπαληθήο θνηιόηεηαο κε ην
πεξηβάιινλ κεηώλεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο πίεζεο από απηή [Brattmo et al,
(2005)]. Απνηέιεζκα είλαη ε πξόθιεζε κέζεο σηίηηδαο από παιηλδξόκεζε θαη ε
ζπλαθόινπζε σηόξξνηα, ελώ παξάιιεια θαη ε επηκόιπλζε από ηνλ έμσ αθνπζηηθό
πόξν δύζθνια κπνξεί λα απνθεπρζεί (ζρήκα 1). H ζπκβνιή πάλησο ηεο επζηαρηαλήο
ζάιπηγγαο θαη ησλ ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ θαζώο θαη ε αθξηβήο ζρέζε ηεο
παιηλδξόκεζεο κε ηελ κέζε σηίηηδα δελ έρνπλ αθόκε επαθξηβώο θαζνξηζζεί.
Φπζηνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο
κέζν νπο – καζηνεηδείο θπςέιεο
– ξηλνθάξπγγαο – επζηαρηαλή
ζάιπηγγα

Λεηηνπξγίεο ησλ
ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ

Σρήκα 1.
Φσζιολογικές λειηοσργίες ηης εσζηατιανής ζάλπιγγας και ηων ζωληνίζκων
αεριζμού. N.P.: ρινοθάρσγγας, E.T.: εσζηατιανή ζάλπιγγα, M.E.: μέζο οσς,
MAST.: μαζηοειδής κοιλόηηηα.

Πξνζαξκνζκέλνο από Bluestone and Klein, 2001

4) Αποηειέζκαηα
Έμη θπξίσο επηπινθέο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κεηεγρεηξεηηθά (άκεζα ή ζε απώηεξν ρξόλν)
κε ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εθθξηηηθήο
σηίηηδαο ζηα παηδηά. Οη επηπινθέο σζηόζν απηέο ζπλήζσο είλαη είηε παξνδηθέο (π.ρ.
σηόξξνηα), είηε απνηεινύλ επξήκαηα πνπ δελ παξαβιάπηνπλ θαη’ νπζίαλ ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα (π.ρ. ειαθξά ηπκπαλνζθιήξπλζε, εζηηαθή
αηξνθία) [Kay et al, (2001)].
Ωηόρροηα
Η ππώδεο σηόξξνηα κέζσ ηνπ απινύ είλαη ε πην ζπρλή επηπινθή ηεο ηνπνζέηεζεο
ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ ζηα παηδηά [Garcia et al, (1994)]. Γηάθξηζε πξέπεη λα γίλεη
κεηαμύ ηεο πξώηκα εκθαληδόκελεο σηόξξνηαο, εληόο 2 – 4 εβδνκάδσλ από ηελ
επέκβαζε θαη ηεο όςηκεο, ε νπνία εκθαλίδεηαη αξθεηνύο κήλεο κεηά από απηή
[Mandel et al, (1994)]. Η ζπρλόηεηα ηεο πξώηεο πηζηεύεηαη όηη δύλαηαη λα θζάζεη ην

10 έσο θαη 20% [Kay et al, (2001), Golz et al, (1998), Epstein et al, (1992), Giebink et
al, (1992), Scott and Strunk, (1992 a & b), Younis et al, (1992), Ramadan et al,
(1991), Baker and Chole (1988), Balkany et al (1983)], ελώ ε όςηκε σηόξξνηα
θαίλεηαη λα είλαη ζπρλόηεξε, θαζώο ην αληίζηνηρν πνζνζηό δύλαηαη λα θζάζεη ζην
26% [Kay et al, (2001)]. Υπάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο πνπ αλεβάδνπλ ην πνζνζηό
ηνπιάρηζηνλ ελόο επεηζνδίνπ σηόξξνηαο ζην 50% ησλ παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηξηεηνύο κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινύζεζεο [Mandel et al, (1992, 1989)], ελώ αθόκε
κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα, 83% ζηνπο 18 κήλεο κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινύζεζεο, έρεη
επίζεο αλαθεξζεί [Ah-Tye et al, (2001)]. Πξνθαλώο όκσο νη πεξηζζόηεξεο από απηέο
ηηο πεξηπηώζεηο πθίεληαη κε ζπληεξεηηθή αγσγή.
Η αηηηνινγία ηεο σηόξξνηαο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ θαίλεηαη λα
είλαη δηαθνξεηηθή ζε όηη αθνξά ηελ πξώηκε θαη ηελ όςηκε κνξθή απηήο. Έηζη ελώ ε
ηειεπηαία ζρεηίδεηαη μεθάζαξα κε ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ αλσηέξνπ αλαπλεπζηηθνύ
πνπ επηπιέθνληαη
βαθηεξηαθά [Ruohola et al, (1999)] θαη ζηηο νπνίεο ε
παιηλδξόκεζε ησλ εθθξίζεσλ από ην ξηλνθάξπγγα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν, ε
αηηηνινγία ηεο πξώηκεο σηόξξνηαο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ είλαη
πεξηζζόηεξν ζπγθερπκέλε. Πξάγκαηη ε σηόξξνηα απηή θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε
ηελ θαηάζηαζε ηνπ κέζνπ σηόο πξνεγρεηξεηηθά [Heikinen, (2003), Balkany et al,
(1983)], θάηη πνπ ππνδεηθλύεηαη θαη από ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε πνπ έρεη
βξεζεί κεηαμύ βιελλώδνπο ζύζηαζεο ηνπ πγξνύ ηνπ κέζνπ σηόο θαη απμεκέλεο
επίπησζεο απηήο [Baldwin and Aland, (1990), Scott and Strunk, (1992 b)], ελώ ζα
πξέπεη πηζαλώο λα αμηνινγείηαη θαη ε παξνπζία θιεγκνλήο ζην κέζν νπο θαηά ην
ρξόλν ηεο επέκβαζεο. Αληίζεηα ε ζεκαζία ηεο επηκόιπλζεο από ηνλ έμσ αθνπζηηθό
πόξν κάιινλ ακθηζβεηείηαη [Heikinen, (2003)]. Νεώηεξα πάλησο δεδνκέλα
ππνδειώλνπλ ην πνιππαξαγνληηθό ππόζηξσκα ηνπ ηύπνπ απηνύ ηεο σηόξξνηαο, ζην
νπνίν ζεκαληηθό ξόιν ζα κπνξνύζε λα παίδεη κηα θαηάζηαζε ελππάξρνπζαο αηνπίαο
ζηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο, αιιά θαη ζε θαηαζηάζεηο πινύζηαο ρισξίδαο ζηνλ έμσ
αθνπζηηθό πόξν [Kalcioglu et al, (2003)]. Η θαιιηέξγεηα ηνπ ππώδνπο εθθξίκαηνο
απνθαιύπηεη πνιπκηθξνβηαθή αλάπηπμε [Brook et al, (1998)], ε νπνία θαίλεηαη λα
ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ θαη ηελ επνρή ηνπ ρξόλνπ θαηά ηελ νπνία
εκθαλίδεηαη. Έηζη ζε παηδηά κηθξόηεξα ησλ 3 εηώλ θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν πην
ζπρλά απνκνλώλνληαη ηα παζνγόλα πνπ αλεπξίζθνληαη θαη ζηνπο αζζελείο κε νμεία
κέζε σηίηηδα, δειαδή ν S. pneumoniae, ν H. influenzae θαη ε M. catarrhalis
[Schneider, (1989), Mandel et al, (1994)], ελώ ζε κεγαιύηεξα παηδηά ε κηθξνβηαθή
ρισξίδα κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηεο εμσηεξηθήο σηίηηδαο [Schneider, (1989)]. Η
απμεκέλε επίζεο ζρεηηθή αλάπηπμε ηεο P. aeruginosa θαη ησλ ζηειερώλ
ζηαθπινθόθθνπ ζην ππώδεο έθθξηκα θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν [Mandel et al,
(1994)] ππνδεηθλύεη πηζαλώο επηκόιπλζε ηνπ κέζνπ σηόο κέζσ ησλ ζσιελίζθσλ
αεξηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα θνιπκβεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ππόζεζε απηή
εληζρύεηαη θαη από ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάκεζα
ζην ξπζκό εκθάληζεο ηεο σηόξξνηαο θαη ζηε κε ρξήζε σηναζπίδσλ ζε παηδηά πνπ
θνιπκπνύλ [Goldstein et al, (2005)]. Παξά ηαύηα πνιινί δελ παξαδέρνληαη ηε
ζπζρέηηζε θνιύκβεζεο θαη σηόξξνηαο θαη γηα απηό εμαθνινπζνύλ λα κελ ζπληζηνύλ
θακηά πξνθύιαμε ζηνπο κηθξνύο αζζελείο θαηά ηελ επηθαλεηαθή θνιύκβεζε.
Η αληηκεηώπηζε ηεο σηόξξνηαο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ζπζηεκαηηθή από ηνπ
ζηόκαηνο ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ επί δεθαήκεξν θαη ηνπηθή ελζηάιαμε σηηθώλ
ζηαγόλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλδπαζκό αληηβηνηηθνύ κε θνξηηθνζηεξνεηδέο, παξά ην όηη
όηαλ νη ηειεπηαίεο πεξηέρνπλ ακηλνγιπθνζίδε είλαη δπλεηηθά σηνηνμηθέο θαη δελ ζα
πξέπεη λα ρνξεγνύληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 7 εκεξώλ [Bath et al,
(1999)]. Πάλησο θαη κόλν ε ρξήζε σηηθώλ ζηαγόλσλ ζηπξνθινμαζίλεο –γηα ηελ

απνθπγή ηεο δπλεηηθήο σηνηνμηθόηεηαο– δύλαηαη λα αληηκεησπίζεη επαξθώο ηελ
σηόξξνηα ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο. Σε ζνβαξόηεξεο πεξηπηώζεηο όκσο
απνηειεζκαηηθόο έιεγρνο ηεο θιεγκνλήο επηηπγράλεηαη κόλν κε ελδνθιέβηα
ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ [Kenna et al, (1993)], ελώ ε δηελέξγεηα κέρξη θαη
καζηνεηδεθηνκήο ζην 1,1% ησλ παηδηώλ κε ρξόληα ή ππνηξνπηάδνπζα σηόξξνηα έρεη
επίζεο αλαθεξζεί [Valtonen et al, (1999)]. Η πξνθπιαθηηθή ρξήζε σηηθώλ ζηαγόλσλ
δε θαίλεηαη λα σθειεί, θαζώο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο απέηπραλ λα δείμνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζηελ επίπησζε ηεο εκθάληζεο σηόξξνηαο κεηά ηελ
ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ ζπλνιηθά [Epstein et al, (1992), Scott and Strunk,
(1992 b), Younis et al, (1992)], ελώ αλάινγα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη από ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ έμσ αθνπζηηθνύ πόξνπ πξνεγρεηξεηηθά, κε ηε ρξήζε αιθννινύρσλ
δηαιπκάησλ, ή δηαιύκαηνο ησδηνύρνπ πνβηδόλεο [Giebink et al, (1992), Scott and
Stunk (1992 a)]. Ωζηόζν ε πξνθπιαθηηθή ρξήζε σηηθώλ ζηαγόλσλ πξηλ από ηελ
επέκβαζε ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ είρε σο απνηέιεζκα κηα ηάζε κείσζεο
ζηελ επίπησζε εκθάληζεο ηεο σηόξξνηαο ζε νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο αζζελώλ
(παηδηά θάησ ησλ 3 εηώλ, παξνπζία αίκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκπαλνηνκήο, ή πγξνύ
κε κεγάιν ημώδεο) [Epstein et al, (1992)], ελώ κείσζε θαηά 85% ζην ξπζκό
εκθάληζεο ηεο σηόξξνηαο απέδεημε θαη κηα κεηα – αλάιπζε πνπ δηελεξγήζεθε από
ηνπο Garcia θαη ζπλ., ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε βιελλώδνπο ή ππώδνπο εθθξίζεσο
[Garcia et al, (1994)]. Υπνηξνπηάδνπζα θαη δύζθνιε ζηελ αληηκεηώπηζή ηεο
παξνπζηάδεηαη ε κεηεγρεηξεηηθή σηόξξνηα ζε παηδηά πνπ πάζρνπλ από ζύλδξνκν
Down [Iino et al, (1999)], ε ελαιιαθηηθή όκσο επηινγή είλαη ε παξακνλή κηαο
ρξόληαο θαηάζηαζεο, κε ηε ζπλαθόινπζε απώιεηα αθνήο, ζε παηδηά κε ήδε
θαζπζηεξεκέλε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε.
Τσκπαλοζθιήρσλζε
Σπρλή επηπινθή ηεο ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
εθθξηηηθήο σηίηηδαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ζθιεξπληηθώλ πιαθώλ ζηνλ ηπκπαληθό
πκέλα. Η εκθάληζή ηνπο έρεη απνδνζεί ζε παιηλνπνίεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ κέζνπ
σηόο ππνεπηζειηαθά, σο επαθόινπζν θιεγκνλώδνπο δηεξγαζίαο [Friedman et al,
(2001)], ελώ ε ζπρλόηεηά ηνπο είλαη ζαθώο κεγαιύηεξε ζηα απηηά πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ζε επέκβαζε γηα ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ, έλαληη εθείλσλ πνπ
δελ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί ( 39 – 65% έλαληη 0 – 10% αληίζηνηρα) [Schilder et al,
(1997), Sederberg-Olsen et al, (1989)], παξά ην γεγνλόο όηη ε ζέζε ησλ βιαβώλ δελ
αληηζηνηρεί πάληνηε ζηελ πεξηνρή ηεο ηπκπαλνζηνκίαο [Riley et al, (1997)]
Πεξηζζόηεξν ζπρλά εκθαλίδνληαη επίζεο ηπκπαλνζθιεξπληηθέο πιάθεο ζε απηηά πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ηνπνζεηήζεηο ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ (47 –
49% έλαληη 37 – 39% αληίζηνηρα) [Maw, (1991)], έρνπλ δε ηελ ηάζε λα είλαη πην
εθηεηακέλεο [Riley et al, (1997)]. Οη ηπκπαλνζθιεξπληηθέο αιινηώζεηο δε θαίλεηαη λα
ππνρσξνύλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ [Maw, (1991)], ελώ ην γεγνλόο όηη
παξαηεξνύληαη ζπρλόηεξα ζηα αγόξηα (71%) από όηη ζηα θνξίηζηα (31%),
ππνδεηθλύεη κηα πηζαλή γελεηηθή πξνδηάζεζε, παξόκνηα κε απηή πνπ παξαηεξείηαη
ζηελ αζεξσκάησζε [Koc and Uneri, (2001)]. Πάλησο παξά ηελ πςειή ζπρλόηεηα
εκθάληζήο ηνπο ε επίπησζή ηνπο ζηελ αθνή είλαη αζήκαληε [Riley et al, (1997)], κε
ηελ παξαηεξνύκελε απώιεηα λα κελ ππεξβαίλεη ην 0,5 dB, ελώ πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε αδπλακία επηζθόπεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κέζνπ
σηόο, ζε πεξηπηώζεηο εθηεηακέλσλ βιαβώλ.

Τκεκαηηθή αηροθία
Άιιεο ζπρλά παξαηεξνύκελεο κνξθνιεηηνπξγηθέο αιινηώζεηο ηεο ηπκπαληθήο
κεκβξάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ
πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηε δεκηνπξγία αηξνθηθώλ νπιώλ, ηκεκαηηθήο αηξνθίαο,
θαζώο θαη εθηεηακέλεο αηειεθηαζίαο, είλαη αξθεηά δύζθνιν λα θαζνξηζζεί σζηόζν
ην θαηά πόζνλ γηα απηέο ηηο επηπινθέο επζύλνληαη νη ζσιελίζθνη αεξηζκνύ ή ε
δπζιεηηνπξγία ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο. Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηκεκαηηθήο
αηξνθίαο θπκαίλεηαη από 16 – 73% γηα ηα ρεηξνπξγεζέληα απηηά, ζε αληηδηαζηνιή κε
ην 5 – 31% ησλ κε ρεηξνπξγεζέλησλ [Schilder et al, (1997)], ελώ αηξνθηθέο νπιέο θαη
εηζνιθέο ηεο ραιαξάο κνίξαο ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα εκθαλίδνληαη ζην 28% θαη 21%
αληίζηνηρα ησλ απηηώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επέκβαζε ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ
αεξηζκνύ [Sederberg-Olsen et al, (1989)]. Πάλησο ε δεκηνπξγία αηξνθηθώλ νπιώλ
ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κέζνπ σηόο, ελώ ε ηκεκαηηθή αηξνθία
κε απηήλ θαζαπηή ηελ επέκβαζε [Maw and Bawden, (1994)], παξνπζηάδεη δε ε
ηειεπηαία απμεκέλν θίλδπλν ζρεκαηηζκνύ ζπιάθνπ εηζνιθήο θαη απηόκαηεο
δηάηξεζεο ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα [Maw and Bawden, (1994)].
Γηάηρεζε
Η δηάηξεζε ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα σο επηπινθή ηεο ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ
αεξηζκνύ εκθαλίδεηαη κεηά από ηελ απόπησζε ή ηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε απηώλ. Η
ζπρλόηεηά ηεο ζρεηίδεηαη θαηά βάζε κε ην ρξόλν παξακνλήο θαη ηνλ αξηζκό ησλ
επαλεηιεκκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ ζσιελίζθσλ κέζσ ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο
θαη ππνινγίδεηαη όηη αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 3% [Golz et al, (1999 b)]. Οη βξαρένο
δηαζηήκαηνο παξακνλήο ζσιελίζθνη, απηνί θαζ’ απηνί, ζεσξείηαη όηη έρνπλ κηθξή
πηζαλόηεηα εκθάληζεο δηάηξεζεο, θαζώο ε παξαηεξεζείζα ζπρλόηεηα απηήο
θπκαίλεηαη κεηαμύ 0 θαη 3% [Kay et al, (2001), Strachan et al, (1996), Todd et al,
(1993 a), Weigel et al, (1989), Barfoed and Rosborg, (1980)]. Τν κηθξόηεξν σζηόζν
ρξνληθό δηάζηεκα αεξηζκνύ ηνπ κέζνπ σηόο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπο
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάγθε γηα επαλεηιεκκέλεο ηνπνζεηήζεηο γηα ηελ επηηπρή
αληηκεηώπηζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο, εηδηθόηεξα ζε πεξηπηώζεηο παξαηεηακέλεο
δπζιεηηνπξγίαο ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα
παξακνλή δηάηξεζεο ζηνλ ηπκπαληθό πκέλα. Τν κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα
παξακνλήο ησλ ζσιελίζθσλ ηύπνπ Τ κπνξεί λα επηηπγράλεη αεξηζκό ηεο θνηιόηεηαο
ηνπ κέζνπ σηόο επί καθξόηεξνλ, ζρεηίδεηαη όκσο κε απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο
δηάηξεζεο ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο [Strachan et al, (1996), Weigel et al, (1989)], ε
νπνία ππνινγίδεηαη όηη θπκαίλεηαη κεηαμύ 6 θαη 24% [Van Heerbeek et al, (2002),
Kay et al, (2001), Strachan et al, (1996), Todd et al, (1993 b), Brockbank et al,
(1988)]. Πξάγκαηη ν ζρεηηθόο θίλδπλνο εκθάληζεο δηάηξεζεο απμάλεηαη θαηά 3,5 κε
ηε ρξήζε ησλ καθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο παξακνλήο ζσιελίζθσλ [Kay et al,
(2001)], ελώ σο πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο γηα ηελ δεκηνπξγία απηήο ζεσξείηαη ε
πξνθαινύκελε γύξσ από ην ζσιελίζθν αηξνθία ηνπ ηπκπάλνπ [Per-Lee, (1981)].
Δμάιινπ νη κεγαιύηεξεο επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλσ ησλ 3 εηώλ παξακνλή
ησλ ζσιελίζθσλ ζηελ ηπκπαληθή κεκβξάλε [Kim et al, (2004)] νδεγνύλ ζπρλά ζηελ
απόθαζε γηα ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπο, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα γηα
εκθάληζε δηάηξεζεο ζε απηήλ. Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ δηαηξήζεσλ απηώλ
σζηόζν επνπιώλνληαη από κόλεο ηνπο, ελώ ην πνζνζηό επηκέλνπζαο δηάηξεζεο
αλαθέξεηαη όηη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1,4% [Mandel et al, (1992, 1989)]. Η
αηηηνινγία απηήο δελ είλαη αθόκε μεθαζαξηζκέλε [Adkins and Friedman, (2005)],

ζεσξείηαη όκσο όηη νη πεξηθεξηθέο δηαηξήζεηο, εηδηθά νη πξόζζηεο, έρνπλ 8 πεξίπνπ
θνξέο κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα κεηαπέζνπλ ζε ρξνληόηεηα θαη αθόκε όηη ην
παξαηεηακέλν ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο ησλ ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ πξνδηαζέηεη
ζηελ εκθάληζε ηέηνησλ δηαηξήζεσλ [Yilmaz et al, (2005)]. Σε όηη δε αθνξά ην
ρξνληθό δηάζηεκα απηό κειέηε ησλ El-Bitar θαη ζπλ. αλαθέξεη όηη ην πνζνζηό
δηάηξεζεο ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο εθηνμεύεηαη από ην 5,2 ζην 46,7% γηα ρξόλνπο
παξακνλήο 2 - 3 εηώλ θαη κεγαιύηεξνπο ησλ 5 εηώλ αληίζηνηρα [El-Bitar et al,
(2002)]. Βιέπνπκε επνκέλσο όηη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ νη ζσιελίζθνη αεξηζκνύ δελ
απνπίπηνπλ κόλνη ηνπο παξαηεξείηαη δηρνγλσκία γηα ην αλ ε πεξαηηέξσ παξακνλή
ηνπο απμάλεη ηνλ θίλδπλν δηάηξεζεο ή ε ρεηξνπξγηθή ηνπο απνκάθξπλζε ζπκβάιεη
ζηε δηάηξεζε απηή. Γηάθνξεο κέζνδνη έρνπλ δνθηκαζηεί είηε πξνθπιαθηηθά γηα ηελ
απνθπγή εκθάληζεο επηκέλνπζαο δηάηξεζεο, είηε επηβνεζεηηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαδηθαζίαο επνύισζεο (λεαξνπνίεζε ησλ ρεηιέσλ ηεο δηάηξεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζε
σηηθνύ steri-strip, gelfoam, gelfilm, ή επίζημε ηξηρισξννμεηθνύ νμένο) [Adkins and
Friedman, (2005), Puterman and Leiberman, (2005), Yilmaz et al, (2005), Schwartz et
al, (2002), Iwaki et al, (1998)]. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεζόδσλ απηώλ θαίλνληαη
ελζαξξπληηθά [Adkins and Friedman, (2005), Puterman and Leiberman, (2005),
Schwartz et al, (2002), Iwaki et al, (1998)], σζηόζν επηκέλνπζα δηάηξεζε αθόκα θαη
κεηά ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπο είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξεζεί [Yilmaz et al, (2005)].
Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε εθηέιεζε κπξηγγνπιαζηηθήο ζπλνδεύεηαη από πνζνζηό
επηηπρίαο πεξίπνπ 90% [Umapathy and Dekker, (2003)].
Χοιοζηεάηωκα
Σνβαξόηεξε επηπινθή ηεο ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο είλαη ε εκθάληζε ρνινζηεαηώκαηνο, ν δε κεραληζκόο
αλάπηπμεο απηνύ πηζαλνινγείηαη όηη είλαη ν ελνθζαικηζκόο ζηελ πεξηνρή
ηνπνζέηεζεο ηνπ ζσιελίζθνπ από πιαθώδε επηζειηαθά θύηηαξα, ή πην πηζαλά ε
αλάπηπμε ζπιάθνπ εμ εηζνιθήο, ιόγσ παξαηεηακέλεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο
επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο. Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ρνινζηεαηώκαηνο κεηά από
ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ έρεη αλαθεξζεί όηη θπκαίλεηαη γύξσ ζην 1,1%
[Golz et al, (1999 a)] θαη παξόηη αξρηθά είραλ εθθξαζηεί αλεζπρίεο γηα ηελ πηζαλή
ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ηνπνζέηεζεο απηώλ θαη ηεο αύμεζεο ζηελ επίπησζε ηνπ
ρνινζηεαηώκαηνο δηαρξνληθά [Mortensen and Lildholt, (1984)], εληνύηνηο ε
επίπησζε απηνύ θαίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα κεηώλεηαη καθξνπξόζεζκα θαηά
ην ήκηζπ [Rakover et al, (2000)]. Τν γεγνλόο απηό ππνδεηθλύεη όηη ν θίλδπλνο
αλάπηπμεο ρνινζηεαηώκαηνο είλαη θαη’ νπζίαλ κεγαιύηεξνο ζηα απηηά κε ζνβαξή
δπζιεηηνπξγία ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επέκβαζε
ηνπνζέηεζεο ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ρεηξνπξγεζέληα. Σηα
ηειεπηαία παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ρνινζηεαηώκαηνο ζεσξνύληαη ε
ειηθία θάησ ησλ 5 εηώλ, ε ρξήζε ζσιελίζθσλ καθξνύ δηαζηήκαηνο παξακνλήο, ην
άλσ ησλ 12 κελώλ δηάζηεκα παξακνλήο ησλ ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ, νη
επαλεηιεκκέλεο επεκβάζεηο θαη ε ζπρλή εκθάληζε κεηεγρεηξεηηθήο σηόξξνηαο [Golz
et al, (1999 a)].
Κοθθηωκαηώδες ηζηός
Ο ζρεκαηηζκόο θνθθησκαηώδνπο ηζηνύ ή σηηθνύ πνιύπνδα πνπ παξαηεξείηαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο γύξσ από ην ζσιελίζθν αεξηζκνύ δελ είλαη αθόκε
μεθαζαξηζκέλεο αηηηνινγίαο, πηζαλνινγείηαη όκσο όηη απνηειεί αληίδξαζε ηνπ ηύπνπ

ηνπ μέλνπ ζώκαηνο είηε πξνο ηνλ ίδην ην ζσιελίζθν, είηε ζε παγηδεπζέληα γύξσ από
απηόλ επηζειηαθά θύηηαξα [Yarrington Evans and Cunningham, (2003), Hawke and
Keene, (1981)]. Δπηβεβαησηηθή ηεο ππόζεζεο απηήο είλαη ε ηζηνινγηθή δνκή ηνπ
θνθθηώκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία σνεηδώλ ζρηζκνεηδώλ ρώξσλ
πνπ πεξηέρνπλ θεξαηηληθέο πιάθεο θαη πεξηβάιινληαη από γηγαληηαία θύηηαξα,
ραξαθηεξηζηηθά αληίδξαζεο μέλνπ ζώκαηνο [Hawke and Keene, (1981)]. Η
ζπρλόηεηα ηεο επηπινθήο απηήο ππνινγίδεηαη όηη θπκαίλεηαη γύξσ ζην 5% [Kay et al,
(2001)], απμάλεηαη όκσο ζην 13,8% ζηα 2 έσο 3 ρξόληα θαη ζην 40% πεξίπνπ ζηα 5
ρξόληα παξακνλήο ησλ ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ [El-Bitar et al, (2002)]. Απμεκέλε
επίπησζε ζρεκαηηζκνύ θνθθησκαηώδνπο ηζηνύ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηνπνζέηεζε
ζσιελίζθσλ Τηηαλίνπ [Shone and Griffith, (1990)], ελώ ζεσξείηαη θαη σο
πξνδηαζεζηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε σηόξξνηαο [Schroeder and Darrow,
(2004)]. Η αληηκεηώπηζε ηνπ θνθθησκαηώδνπο ηζηνύ ζπλίζηαηαη ζηνλ ηνπηθό
θαπηεξηαζκό κε δηάιπκα ληηξηθνύ αξγύξνπ, ελώ θαιά απνηειέζκαηα εκθαλίδεη θαη ε
ελζηάιαμε δηαιύκαηνο ηνπηθώλ αληηβηνηηθώλ ζηαγόλσλ θαη θνξηηθνζηεξνεηδνύο γηα
ηε ζεξαπεία ηεο ηπρόλ ζπλππάξρνπζαο ινίκσμεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ηνπηθήο
θιεγκνλήο. Σε πξνρσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ε απνκάθξπλζε ηνπ ζσιελίζθνπ
αεξηζκνύ κπνξεί λα είλαη αλαπόθεπθηε, ε δε απόθαζε γηα επαλαηνπνζέηεζή ηνπ
εμαξηάηαη ηζρπξώο από ηηο ελδείμεηο ηεο αξρηθήο ηνπ ηνπνζέηεζεο θαη ηελ θαηάζηαζε
ηνπ κέζνπ σηόο ηε δεδνκέλε ζηηγκή, ελώ ζπλππνινγίδνληαη θαη άιινη παξάγνληεο.
Καζ’ όζνλ δε αθνξά ηνλ σηηθό πνιύπνδα, ε αξρηθή πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη C/T θξαλίνπ, γηα απνθιεηζκό ηπρόλ παζνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηελ
πεξηνρή ηεο καζηνεηδνύο απόθπζεο, θαηαζηξνθήο ηνπ ηπκπαλνζηαξηώδνπο
ζπζηήκαηνο [Gliklich et al, (1993)] ή θάπνηαο άιιεο παζνινγίαο ζην κέζν νπο θαη επί
αξλεηηθώλ επξεκάησλ δηασηηαία πνιππνεηδεθηνκή κε ζπλαθαίξεζε θαη ηνπ
ζσιελίζθνπ αεξηζκνύ.

5) Σσκπεράζκαηα
♦ Παξά ηηο εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο
θαη ηνλ απμαλόκελν ξπζκό ρεηξνπξγηθώλ παξεκβάζεσλ ε ζπρλόηεηα ησλ
παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ηπκπαληθό πκέλα θαίλεηαη όηη έρεη
απμεζεί κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζσιελίζθσλ αεξηζκνύ [Stangerup et al, (1998)],
αλ θαη ε επηπηώζεηο ηνπο είλαη ζπλήζσο αζήκαληεο.
♦ Οη καθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο παξακνλήο ζσιελίζθνη παξνπζηάδνπλ
κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνύο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο
αλαθεξόκελεο επηπινθέο (πίλαθαο 1), πξνηηκώληαη όκσο ζε πεξηπηώζεηο απνηπρίαο
ησλ ηειεπηαίσλ, ή ζε ππεξστνζρηζηία [Brockbank et al, (1988)].
Επιπλοκές
ωηόρροια
διάηρηζη
χολοζηεάηωμα

ζωληνίζκοι ηύπου Τ
n/N
%
690/2122
32,5
556/3356
16,6
24/1899
1,4

ζυμβαηικοί ζωληνίζκοι
n/N
%
678/4593
14,8
175/8107
2,2
62/8231
0,8

ζχεηικός
κίνδυνος
2,2
7,7
1,7

επίπεδο
ζημανηικόηηηας
p< 0,001
p< 0,001
p< 0,041

Πίλαθαο 1.
Επίδραζη ηοσ ηύποσ ηοσ ζωληνίζκοσ ζηη ζστνόηηηα 3 βαζικών επιπλοκών μεηά ηην
ηοποθέηηζή ηοσ

(Πξνζαξκνζκέλνο από Kay DJ et al, 2001)

♦ Μηθξή ζπρλόηεηα επηπινθώλ παξαηεξείηαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ
αεξηζκνύ λσξίο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ [Sederberg-Olsen et al,
(1989)], ειηθίεο σζηόζν κηθξόηεξεο ησλ 18 κελώλ πξέπεη λα απνθεύγνληαη αλ
ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα απηνίαζεο ιόγσ ηεο απμεκέλεο πηζαλόηεηαο λα ρξεηαζηεί
επαλαηνπνζέηεζε αξγόηεξα [Boston et al, (2003)].
♦ Μεγαιύηεξε ζπρλόηεηα επηπινθώλ παξαηεξείηαη θαηά ηελ παξακνλή ησλ
ζσιελίζθσλ πεξηζζόηεξν από 2 ρξόληα, εηδηθά ζε παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 7 εηώλ [ElBitar et al, (2002)] θαη γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη επηιεθηηθή αθαίξεζε κεηά ηα 3
ρξόληα, ζε ηπρόλ επηκέλνπζα παξακνλή ηνπο [Kim et al, (2004)]. Ωζηόζν ζα πξέπεη
πάληα λα ζπλεθηηκάηαη θαη ην γεγνλόο όηη ε επηιεθηηθή αθαίξεζε δύλαηαη ε ίδηα λα
ζπληείλεη ζηελ εκθάληζε επηπινθώλ όπσο ε δηάηξεζε.
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