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Περίλευε
Ζ δηάγλσζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο ζηα παηδηά είλαη ζπρλά δύζθνιε, ιόγσ ηεο κε
ζπλεξγαζηκόηεηαο ησλ κηθξώλ αζζελώλ θαη ηεο αδπλακίαο ηνπο λα πεξηγξάςνπλ
επαθξηβώο ηα ζπκπηώκαηά ηνπο. Δπηβάιιεηαη όκσο λα είλαη έγθπξε θαη έγθαηξε
ώζηε λα παξαθνινπζνύληαη ζσζηά νη κηθξνί αζζελείο θαη λα ιακβάλνληαη
ζεξαπεπηηθά κέηξα, όηαλ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ απνθπγή κειινληηθώλ επηπινθώλ.
Μεηαμύ ησλ 8 θπξηόηεξσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ πνπ κειεηήζακε, ε πλεπκαηηθή
σηνζθόπεζε θαίλεηαη λα έρεη ηε κεγαιύηεξε εγθπξόηεηα, κε επαηζζεζία 94% θαη
εηδηθόηεηα 80%. Ζ απιή σηνζθόπεζε εκθαλίδεη επαηζζεζία 87,5%, ελώ ε εηδηθόηεηά
ηεο πεξηνξίδεηαη ζην 61,1%. Ζ εγθπξόηεηα ηεο ηπκπαλνκεηξίαο επεξεάδεηαη θαηά
πνιύ από ηνλ ηύπν ηνπ ηπκπαλνγξάκκαηνο. Τν ηύπνπ Β ηπκπαλόγξακκα εκθαλίδεη
επαηζζεζία 91% θαη εηδηθόηεηα 79%, ην ηύπνπ Α εκθαλίδεη πςειόηαηε κελ
εηδηθόηεηα (99%), ε επαηζζεζία ηνπ όκσο είλαη εμαηξεηηθά ρακειή (34%), ελώ ην
ηύπνπ C ηπκπαλόγξακκα από κόλν ηνπ δελ εκθαλίδεη αμηόπηζηε επαηζζεζία θαη
εηδηθόηεηα. Σε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηεο ηπκπαλνκεηξίαο ζε βξέθε κηθξόηεξα ησλ 7
κελώλ, ηα επξήκαηά ηεο ζεσξνύληαη πην αμηόπηζηα κε ηε ρξήζε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ
1kHz, αληί ηεο ζπλεζηζκέλεο ησλ 226 Hz. Από ηηο ηξεηο θύξηεο ηπκπαλνκεηξηθέο
παξακέηξνπο, ε θιίζε ηεο θακπύιεο ζεσξείηαη όηη είλαη πην επαίζζεηε ζηελ ύπαξμε
πγξνύ. Ζ αθννκεηξία ρξεζηκνπνηείηαη επηβνεζεηηθά γηα ηε δηάγλσζε ηεο εθθξηηηθήο
σηίηηδαο. Ζ βαξεθνΐα αγσγήο βξίζθεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γύξσ ζηα 20-30 dB
HL. Οη παξνδηθά πξνθιεηέο σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο θαηά θαλόλα δελ αληρλεύνληαη
ζηελ εθθξηηηθή σηίηηδα, ελώ επαλέξρνληαη κεηά από ηελ επηηπρή ζεξαπεία θαη
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο. Ζ
επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ γηα ηελ θαηάδεημε ύπαξμεο ζπιινγήο ζην κέζν νπο
αλέξρεηαη ζην 72%. Ζ ξεθιεθηνκεηξία εκθαλίδεη επαηζζεζία 78% θαη εηδηθόηεηα
99,3 %, ζε θιίζε ηεο θακπύιεο 750, ελώ ζε θιίζε ηεο θακπύιεο 900 ε επαηζζεζία
απμάλεηαη ζην 97,3 %, κε ζπλαθόινπζε όκσο κείσζε ηεο εηδηθόηεηαο ζην 85,3%.
Σπκπεξαζκαηηθά, από ηηο κε επεκβαηηθέο ηερληθέο ε πλεπκαηηθή σηνζθόπεζε
θαίλεηαη όηη ππεξηεξεί σο πξόηππε εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο
θαη ε ηπκπαλνκεηξία εμαθνινπζεί λα είλαη εξγαιείν πξώηεο γξακκήο γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο απηήο.

1) Ειζαγφγή
Ζ εθθξηηηθή κέζε σηίηηδα είλαη κηα λόζνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζπιινγή πγξνύ
ζην κέζν νπο, ρσξίο όκσο ηελ ύπαξμε ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ νμείαο ινίκσμεο ή
δηάηξεζε ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα [Bluestone and Klein (2001)]. Ζ ζπλήζεο αηηία είλαη
ε δπζιεηηνπξγία ηεο επζηαρηαλήο ζάιπηγγαο ιόγσ αλαηνκηθώλ, ή θπζηνινγηθώλ
ζπλζεθώλ ή ππεξηξνθίαο ησλ αδελνεηδώλ εθβιαζηήζεσλ. Ζ δηάγλσζή ηεο ζηα παηδηά
είλαη ζπρλά δύζθνιε, ιόγσ ηεο κε ζπλεξγαζηκόηεηαο ησλ κηθξώλ αζζελώλ θαη ηεο
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αδπλακίαο ηνπο λα πεξηγξάςνπλ επαθξηβώο ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ηα νπνία είλαη
πνιιέο θνξέο αβιερξά θαη ελίνηε έγθεηληαη ζε κηα κηθξή δηαιείπνπζα ή ζπλερή
βαξεθνΐα. Αλεμαξηήησο απηνύ, όκσο, ε δηάγλσζε επηβάιιεηαη λα είλαη έγθπξε, έηζη
ώζηε λα αλαγλσξίδεηαη κε αθξίβεηα ην ζηάδην ηεο λόζνπ, αιιά θαη έγθαηξε, έηζη
ώζηε λα ιακβάλνληαη ζεξαπεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή κειινληηθώλ
λεπξνσηνινγηθώλ επηπινθώλ.

2) Επιδεμιολογία
Ζ εθθξηηηθή σηίηηδα είλαη ην ζπρλόηεξν αίηην παξνδηθήο απώιεηαο ηεο αθνήο ζηα
παηδηά. 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 ππνδειώλνληαο όηη
ε απηνίαζε είλαη αξθεηά ζπρλή. Ζ επίπησζε ηεο εκθάληζεο πγξνύ θαη ζηα δύν απηηά
ζηνλ πιεζπζκό ησλ παηδηώλ απηώλ, θπκαίλεηαη από 10% πεξίπνπ θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνύο, έσο πάλσ από 20% θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο [Pediatric
Audiology, (1993)].

3) ηαδιοποίεζε
Ζ εθθξηηηθή σηίηηδα έρεη ηαμηλνκεζεί σο εμήο [Bluestone and Klein (2001)]:
─ Ομεία ειαθξά, κέηξηα ή ζνβαξή εθθξηηηθή σηίηηο (ρξνληθή δηάξθεηα κηθξόηεξε ησλ
3 εβδνκάδσλ).
─ Υπνμεία ειαθξά, κέηξηα ή ζνβαξή εθθξηηηθή σηίηηο (ρξνληθή δηάξθεηα κεηαμύ 3
εβδνκάδσλ θαη 3 κελώλ).
─ Φξόληα ειαθξά, κέηξηα ή ζνβαξή εθθξηηηθή σηίηηο (ρξνληθή δηάξθεηα κεγαιύηεξε
ησλ 3 κελώλ).

4) Αποηελέζμαηα
Μεηαμύ ησλ 8 θπξηόηεξσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ πνπ κειεηήζακε, ε πλεπκαηηθή
σηνζθόπεζε θαίλεηαη λα έρεη ηε κεγαιύηεξε εγθπξόηεηα, απνηειώληαο αθξνγσληαίν
ιίζν ζηε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο. Δθηειείηαη κε ηελ
αεξνζηεγή ηνπνζέηεζε ελόο σηνζθνπίνπ ζηνλ έμσ αθνπζηηθό πόξν, κέζσ ηνπ νπνίνπ
αθελόο επηζθνπείηαη ν ηπκπαληθόο πκέλαο ζε κεγέζπλζε, αθεηέξνπ κε ηε κεηαβνιή
ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ζηνλ έμσ αθνπζηηθό πόξν, κε ηε ρξήζε θύζθεο, εμάγνληαη
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα (θαη εκκέζσο γηα
ηελ ύπαξμε πγξνύ ζην κέζν νπο). Σε παιαηόηεξεο κειέηεο ε κέζε επαηζζεζία δελ
μεπεξλνύζε ην 89%, ελώ ε κέζε εηδηθόηεηα αλεξρόηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 80%
[Preston, (1998)]. Ψζηόζν λεώηεξα δεδνκέλα αλεβάδνπλ ηελ επαηζζεζία ηεο ζην 94%
[Τakata et al, (2003)], εηδηθά όηαλ δηελεξγείηαη από έκπεηξνπο εμεηαζηέο. Απνηέιεζκα
ηνύηνπ είλαη λα πξνηείλεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο
Ψηνξηλνιαξπγγνινγίαο σο κέζνδνο εθινγήο, γηα ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο
εθθξηηηθήο σηίηηδαο [Rosenfeld et al, (2004)]. Δλδηαθέξνλ είλαη όηη θαηά ηνπο
Takahashi θαη ζπλ. ε θηλεηηθόηεηα ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα απνηειεί θαιύηεξν
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πξνγλσζηηθό, παξά δηαγλσζηηθό δείθηε γηα ηελ εθθξηηηθή σηίηηδα [Takahashi et al,
(1999)].
Ωηοζκόπεζε
Ζ θιαζζηθή σηνζθόπεζε αλαδεηθλύεη ζπλήζσο ζηηο πεξηπηώζεηο εθθξηηηθήο σηίηηδαο
κε βιελλώδεο πγξό, έλαλ αδηαθαλή θαη πεπαρπζκέλν ηπκπαληθό πκέλα, θαηνύ ή
θερξηκπαξέληνπ ρξώκαηνο, κε δηάζηηθηε ζπρλά όςε, ιόγσ ησλ αληαλαθιάζεσλ ηνπ
πγξνύ. Ζ ηπκπαληθή κεκβξάλε κπνξεί λα εκθαλίδεη κηα ήπηα πξνβνιή ή εηζνιθή.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ην πεξηερόκελν είλαη νξώδεο θαη δε γεκίδεη πιήξσο ηελ
ηπκπαληθή θνηιόηεηα παξαηεξείηαη νξαηό πδξαεξηθό επίπεδν, ελώ κπνξεί λα
εκθαλίδεηαη θαη ήπηα ππεξαηκία ζηελ πεξηνρή ηνπ ηπκπαληθνύ δαθηπιίνπ δίλνληαο
όςε ζπγθιηλόλησλ αγγείσλ πνπ μεθηλνύλ απν ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ
ηπκπάλνπ ζαλ αθηίλεο πνδειάηνπ. Αιινηε ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θπαλή ρξνηά ηνπ
ηπκπαληθνύ πκέλα, ιόγσ ηεο ύπαξμεο παρύξξεπζηνπ εμηδξώκαηνο όπηζζελ απηνύ,
δεισηηθή ρξνλίδνπζαο θαηάζηαζεο. Ζ επαηζζεζία ηεο σηνζθόπεζεο αλέξρεηαη ζε
87,5%, ελώ ε εηδηθόηεηά ηεο πεξηνξίδεηαη ζην 61,1% [Franche et al, (1998)]. Ζ
ρακειή απηή εηδηθόηεηα είλαη δπλαηόλ λα βειηησζεί κε ην ζπλππνινγηζκό δεδνκέλσλ
αθνπζηηθήο αληίζηαζεο [Nozza et al, (1994)]. Αλεμαξηήησο απηνύ πάλησο ε
σηνζθόπεζε θαίλεηαη λα είλαη έλα εμαηξεηηθά εύρξεζην εξγαιείν ζηε δηαγλσζηηθή
θαξέηξα ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειηθία κεηαμύ 6 θαη 24 κελώλ.
[Engel et al, (2000)]
Ωηομικροζκόπεζε
Δίλαη πξνθαλέο όηη ε σηνκηθξνζθόπεζε είλαη πξνηηκόηεξε από ηελ σηνζθόπεζε,
γηαηί παξέρεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πθή ηνπ
ηπκπαληθνύ πκέλα. Πξάγκαηη ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθόηεηά ηεο ππεξηεξνύλ ηεο
θιαζζηθήο σηνζθόπεζεο, ελώ κεηνλέθηεκα απνηειεί κόλν ε ύπαξμε νξηζκέλσλ
ςεπδώο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ζεηηθήο
πξνγλσζηηθήο αμίαο ηεο κεζόδνπ [Lee et al, (2004)].
Σσμπανομεηρία
Ζ απιή ηπκπαλνκεηξία απνηειεί κηα εμαηξεηηθά δεκνθηιή κέζνδν δηάγλσζεο, επεηδή
παξέρεη επρεξώο θαη κε αληηθεηκεληθόηεηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθνπζηηθή αληίζηαζε
(ή αγσγή) θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα ζην κέζνλ νπο. Ζ εγθπξόηεηα ηεο ηπκπαλνκεηξίαο
επεξεάδεηαη θαηά πνιύ από ηνλ ηύπν ηνπ ηπκπαλνγξάκκαηνο. Έηζη ην ηύπνπ Β
ηπκπαλόγξακκα εκθαλίδεη επαηζζεζία 91% θαη εηδηθόηεηα 79% [Watters et al,
(1997)]. Ζ απνπζία πγξνύ από ην κέζν απηί όπσο ππνδειώλεηαη από ην ηύπνπ Α
ηπκπαλόγξακκα εκθαλίδεη πςειόηαηε κελ εηδηθόηεηα (99%), ε επαηζζεζία ηεο όκσο
είλαη εμαηξεηηθά ρακειή (34%). Ψζηόζν ηόζν ε ζεηηθή, όζν θαη ε αξλεηηθή
πξνγλσζηηθή αμία είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζηνλ ηύπν απηό ηνπ ηπκπαλνγξάκκαηνο (91%
θαη 84% αληίζηνηρα) [Watters et al, (1997)]. Τν ηύπνπ C ηπκπαλόγξακκα από κόλν
ηνπ δελ εκθαλίδεη αμηόπηζηε επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα [Onusko, (2004)], σζηόζν ζε
ζπλδπαζκό κε ην ηύπνπ Α αλαβηβάδεη ηελ επαηζζεζία ζην 79%, ελώ αμηόπηζηνο
δείθηεο θαη γηα ηα δπν ζεσξείηαη ε ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία [Watters et al, (1997)].
Σύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο γηα ηελ Έξεπλα
θαη ηελ Πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο, θαζ’ όζνλ αθνξά ηελ εθθξηηηθή σηίηηδα ε
ζεηηθή
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πξνγλσζηηθή αμία ηνπ ηύπνπ Β ηπκπαλνγξάκκαηνο θπκαίλεηαη από 49 – 99%, ελώ ε
ηύπνπ C ηπκπαλνκεηξηθή θακπύιε είλαη κελ ρξήζηκε ζπλδπαδόκελε κε άιια
επξήκαηα, από κόλε ηεο όκσο απνηειεί κηα κε αμηόπηζηε εθηηκήηξηα ηεο πίεζεο ζην
κέζν απηί [Onusko, (2004)]. Ο ζπλδπαζκόο ησλ ηύπνπ Β θαη C2 θακππιώλ αλεβάδεη
ηελ επαηζζεζία ησλ επξεκάησλ ζην 94,4% θαη ηελ εηδηθόηεηά ηνπο ζην 71,8% [Fields
et al, (1993)]. Από ηηο ηξεηο θύξηεο ηπκπαλνκεηξηθέο παξακέηξνπο (πίεζε ηνπ κέζνπ
σηόο, αθνπζηηθή αγσγή θαη ηπκπαλνκεηξηθή θιίζε), ε θιίζε ηεο θακπύιεο ζεσξείηαη
όηη είλαη πην επαίζζεηε ζηελ ύπαξμε πγξνύ [Alper et al, (1999)]. Ζ ρξήζε ηεο
ηπκπαλνκεηξίαο ζηα παηδηά, σζηόζν εκθαλίδεη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο. Πξάγκαηη,
ε ηπκπαλνκεηξία δε ζεσξείηαη αμηόπηζηε ζε βξέθε κηθξόηεξα ησλ 7 κελώλ, ιόγσ ηεο
πςειήο επελδνηόηεηαο ηνπ έμσ αθνπζηηθνύ πόξνπ [Onusko, (2004)]. Σε πεξίπησζε
πνπ εθηειείηαη πάλησο ηα επξήκαηά ηεο ζεσξνύληαη πην αμηόπηζηα κε ηε ρξήζε ηεο
ζπρλόηεηαο ηνπ 1 kHz, αληί ηεο ζπλεζηζκέλεο ησλ 226 Hz, αθνύ ζηελ ειηθία απηή νη
κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ σηόο επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηε κάδα ηνπ
ζπζηήκαηνο [Meyer et al, (1997)]. Σηε κεησκέλε αμηνπηζηία ηεο ηπκπαλνκεηξίαο ζηα
παηδηά σο εθηηκήηξηαο ηεο πίεζεο ζην κέζν νπο πηζαλόλ λα ζπληειεί αθόκε θαη ην
κηθξό κέγεζνο ηεο καζηνεηδνύο απνθύζεσο, όπσο έρεη θαλεί ζε πεηξακαηηθά κνληέια
[Cinamon et al, (2003)]. Ζ ζπλεξγαζία ησλ παηδηώλ επίζεο επεξεάδεη ηε δηαγλσζηηθή
αθξίβεηα ησλ ηπκπαλνκεηξηθώλ απνηειεζκάησλ [Koivunen et al, (1997)]. Σε θάζε
πεξίπησζε πάλησο ε πξνζαξκνγή ησλ θπζηνινγηθώλ ηηκώλ ησλ ηπκπαλνκεηξηθώλ
παξακέηξσλ κε βάζε ηελ ειηθία είλαη απαξαίηεηε [Palmu et al, (2001)]. Ο
ηπκπαλνκεηξηθόο έιεγρνο ζε παηδηά κε ππνςία ύπαξμεο πγξνύ ζα πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά, ιόγσ ηεο ηάζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο γηα
απηόκαηε ππνρώξεζε ηεο λόζνπ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ε επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ
ζηα παηδηά, κπνξεί λα αλέιζεη ζην 96% [Spremo et al, (1998)]. Βέβαηα, ε εκκνλή ηεο
εθθξηηηθήο σηίηηδαο πέξαλ ησλ 3 κελώλ ζέηεη ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ ρεηξνπξγηθή
αληηκεηώπηζε απηήο.
Σσμπανομεηρία πολλαπλών ζστνοηήηφν
Δμέιημε ηεο απιήο ηπκπαλνκεηξίαο απνηέιεζε ε ηπκπαλνκεηξία πνιιαπιώλ
ζπρλνηήησλ, ε νπνία κε ηε ρξήζε ερεηηθώλ εξεζηζκάησλ πεξηζζνηέξσλ θαη
πςεινηέξσλ ζπρλνηήησλ (200 έσο 2000 Hz) πξνζδηνξίδεη ηελ ηδηνζπρλόηεηα ηνπ
κέζνπ σηόο θαη καο πιεξνθνξεί ιεπηνκεξέζηεξα γηα ηε κεραλναθνπζηηθή
θαηάζηαζε ηνπ κέζνπ σηόο [Φεξεθύδεο, (1983)]. Με ηε βνήζεηα ηεο ηπκπαλνκεηξίαο
πνιιαπιώλ ζπρλνηήησλ δηαπηζηώζεθε όηη ελώ ζηα θπζηνινγηθά απηηά ε
ηδηνζπρλόηεηα είλαη 1050 Hz (+,- 250 Hz), ζηα απηηά κε εθθξηηηθή σηίηηδα ε
ηδηνζπρλόηεηα κεηώλεηαη δξακαηηθά ζηα 560 Hz (+,- 254 Hz) [Κνληξνγηάλλε (2001)].
Δπηπιένλ ην ηπκπαλόγξακκα ζηελ ηδηνζπρλόηεηα είλαη απνπεπιαηπζκέλν, ρσξίο ηελ
παξνπζία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εληνκήο. Φαίλεηαη ινηπόλ, όηη ε ηπκπαλνκεηξία
πνιιαπιώλ ζπρλνηήησλ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε δηάγλσζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο,
ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο κεηαβαηηθώλ ηπκπαλνγξακκάησλ [Kontrogianni et al,
(1996)]. Λόγσ όκσο ηεο πηζαλόηεηαο αιιεινπξνβνιήο κεηαμύ θπζηνινγηθώλ θαη
παζνινγηθώλ επξεκάησλ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κειέηεο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
επαηζζεζίαο θαη ηεο εηδηθόηεηαο ηεο κεζόδνπ.
Βνήζεηα ζηε βειηίσζε ηεο δηαγλσζηηθήο εγθπξόηεηαο ηεο απιήο ηπκπαλνκεηξίαο
πξνζέθεξε επίζεο ε εθαξκνγή ηεο ηπκπαλνκεηξίαο δύν θαηεπζύλζεσλ. Θα πξέπεη
πάλησο λα πξνζερζεί ην θαηλόκελν ηεο πζηέξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή
απηήο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ εκθάληζε δηαθνξάο ζηελ πίεζε ηνπ κέζνπ σηόο κεηαμύ
ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ, πνπ θπζηνινγηθά θπκαίλεηαη κεηαμύ 10-25 daPa, θαη ε νπνία
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επηηείλεηαη ζε απηηά κε εθθξηηηθή σηίηηδα, πηζαλόλ ιόγσ ηνπ ημώδνπο ηνπ ππάξρνληνο
πγξνύ, θαζηζηώληαο απαξαίηεηε ηε ρξήζε ηεο κέζεο πίεζεο ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ
[Gaihede et al, (2005, 2000)].
Ακοομεηρία
Ζ αθννκεηξία ρξεζηκνπνηείηαη επηβνεζεηηθά γηα ηε δηάγλσζε ηεο εθθξηηηθήο
σηίηηδαο, θαζνξίδνληαο ηελ ηπρόλ κείσζε ηεο αθνπζηηθήο νμύηεηαο ζε παηδηά
ζρνιηθήο ειηθίαο [Yockel, (2002)]. Ζ βαξεθνΐα αγσγήο πνπ νθείιεηαη ζε απηή
βξίζθεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γύξσ ζηα 20-30 dB HL [Cohen, (1972)]. Δάλ ν
νπδόο ηεο αέξηλεο νδνύ ηνπνζεηεζεί ζηα 25 dB HL γηα ην θαιύηεξν απηί, ε δηάγλσζε
ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο επηηπγράλεηαη ζην 100% ησλ πεξηπηώζεσλ. Πεξηνξηζκόο ηεο
αθννκεηξίαο ζηα Β θαη C2 ηπκπαλνγξάκκαηα, κεηώλεη ην θόξην εξγαζίαο ζην 69%,
ελώ ε επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ παξακέλεη ζην 95%. [MRC Multi-Centre Otitis Media
Study Group, (1999)]
Οη κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ κέζνπ σηόο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε
«δπζθακπηηθνύ ηύπνπ αθνόγξακκα, ραξαθηεξηδόκελν δειαδή από ράζκα αέξηλεο –
νζηέηλεο νδνύ αγσγήο ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο [Αδακόπνπινο, (1989)], σζηόζν έλα
επίπεδν αθνόγξακκα δελ είλαη αζύλεζεο. Ζ κνξθή ηνπ αθννγξάκκαηνο θαίλεηαη λα
επεξεάδεηαη ηόζν από ηελ πνζόηεηα, ηε ζύζηαζε θαη ηε ζέζε ηνπ πγξνύ ζηελ
ηπκπαληθή θνηιόηεηα [Sade, (1979)], όζν θαη από πηζαλέο επηπηώζεηο ηεο
καθξνρξόληαο παξακνλήο ηνπ πγξνύ ζην κέζν νπο. Δπίζεο ηα αθννκεηξηθά
απνηειέζκαηα ζηα βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά επεξεάδνληαη θαη από ηελ
εθαξκνδόκελε ηερληθή θαη ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ απηά αλήθνπλ [Sabo et al,
(2003)].
Ωηοακοσζηικές εκπομπές
Οη σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο απνηεινύλ αζζελείο ήρνπο θνριηαθήο πξνέιεπζεο, πνπ
αληρλεύνληαη ζηνλ έμσ αθνπζηηθό πόξν [Kemp, (1978)]. Γηαθξίλνληαη ζε απηόκαηεο
θαη πξνθιεηέο. Οη απηόκαηεο σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο αληρλεύνληαη κόλν ζην 60%
ησλ αηόκσλ κε θπζηνινγηθή αθνή [Ballenger, (1998)], ελώ από ηηο πξνθιεηέο,
ελδηαθέξνπζεο θαη ηερληθά εθηθηό λα κειεηεζνύλ είλαη νη σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο
πξντόλησλ παξακόξθσζεο θαη νη παξνδηθά πξνθιεηέο σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο. Οη
ηειεπηαίεο θαηά θαλόλα δελ αληρλεύνληαη ζηελ εθθξηηηθή σηίηηδα, ελώ επαλέξρνληαη
κεηά από ηελ επηηπρή ζεξαπεία, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηε κεηαβνιή ζηε κεηάδνζε
ηεο αθνπζηηθήο ελέξγεηαο πνπ επηζπκβαίλεη ζηε δηαδξνκή ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο. Ζ
επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ γηα ηελ θαηάδεημε ύπαξμεο ζπιινγήο ζην κέζν νπο
αλέξρεηαη ζην 72% θαη επεξεάδεηαη ηζρπξώο από ηελ πνζόηεηα ηεο ζπιινγήο θαη ην
ημώδεο ηεο [Koivounen et al, (2000)]. Παξ’ όηη δελ απνηεινύλ ηε δηαγλσζηηθή κέζνδν
εθινγήο, νη σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο [Χαξνκκάηεο θαη ζπλ., (1995)].
Ρεθλεκηομεηρία
To αθνπζηηθό σηνζθόπην είλαη κηα ειαθξηά θαη θνξεηή ζπζθεπή, πνπ ειέγρεη ην
αθνπζηηθό θάζκα ησλ 1800 έσο 4400 Hz, κέζσ ηεο εθπνκπήο ελόο ήρνπ ζηνλ έμσ
αθνπζηηθό πόξν θαη ηεο ελ ζπλερεία αλάιπζεο ησλ αλαθιαζηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ
εθπεκπόκελνπ ήρνπ. Πιένλ, κε ηελ πξνζζήθε ηεο θαζκαηηθήο θιίζεο, έλαο
κηθξνεπεμεξγαζηήο αλαιύεη ην θάζκα ζπρλνηήησλ ηνπ αλαθιώκελνπ ήρνπ θαη ε
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ιακβαλόκελε αθνπζηηθή θακπύιε πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηόζν ηνλ
εθπεκπόκελν ήρν, όζν θαη ηα αλαθιώκελα ερεηηθά θύκαηα ζηε ζπρλόηεηα ηνπ
κέγηζηνπ κεδεληζκνύ. Δπί πγηνύο κέζνπ σηόο ν ηπκπαληθόο πκέλαο δνλείηαη
θπζηνινγηθά,έλα κεγάιν κέξνο ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο αλαθιάηαη θαη κάιηζηα κε
επξύ θάζκα, κε απνηέιεζκα ε ιακβαλόκελε θακπύιε λα είλαη ακβιεία. Σε
ππνθηλεηηθόηεηα ηνπ ηπκπαληθνύ πκέλα, σζηόζν, ε αλαθιώκελε ερεηηθή ελέξγεηα
είλαη θαη κεγαιύηεξε (σο πνζνζηό) θαη ζηελόηεξνπ θάζκαηνο. Ψο απνηέιεζκα ε
ιακβαλόκελε αθνπζηηθή θακπύιε είλαη νμύηεξε. Ζ πηζαλόηεηα ηεο ύπαξμεο πγξνύ
θαζνξίδεηαη ζε κηα θιίκαθα 5 δηαβαζκίζεσλ.
Σηελ ηάμε κεγέζνπο 5 θαη κε θιίζε ηεο θακπύιεο 750 ε εηδηθόηεηα ηεο κεζόδνπ
αλαθέξεηαη λα είλαη 99,3%, ελώ ε επαηζζεζία ηεο βξίζθεηαη ζην 78 % ζε όηη αθνξά
ηελ θιίζε θαη ζην 65,3% ζε όηη αθνξά ηελ ηάμε κεγέζνπο. Σε θιίζε ηεο θακπύιεο
900 ε επαηζζεζία απηήο απμάλεηαη ζην 97,3%, κε ζπλαθόινπζε όκσο κείσζε ηεο
εηδηθόηεηαο ζην 85,3%. [Kemaloglu et al, (1999)]. Παξόκνηα απνηειέζκαηα έδεημαλ
θαη άιιεο κειέηεο, κε κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαηεξνύκελεο επαηζζεζίαο
(84,2%) θαη εηδηθόηεηαο (98,9%) [Sequi Canet et al, (1996)]. Ζ εγθπξόηεηα ηεο
κεζόδνπ πάλησο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο ζπιινγήο [Babb et al,
(2004)]. Λόγσ ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία εθηειείηαη ε εμέηαζε (< από 10 δεπη. γηα
θάζε νπο), ηεο εγθπξόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηεο αληηθεηκεληθόηεηάο ηεο
(δελ απαηηεί ηε ζπλεξγαζίνπ ηνπ εμεηαδνκέλνπ), ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί
επξύηεξα [Sequi Canet et al, (1996), Douniadakis et al, (1993)]. Βέβαηα πξέπεη λα
ιάβνπκε ππ’ όςηλ νηη κεξηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ δελ είλαη αθξηβώο
ζπγθξίζηκα ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπζθεπώλ (παιαηόηεξεο – πην ζύγρξνλεο) θαη
ησλ δηαθνξεηηθώλ cut-off θξηηεξίσλ κεηαμύ παζνινγηθνύ θαη θπζηνινγηθνύ.

5) σμπεράζμαηα
♦ Από ηηο κε επεκβαηηθέο ηερληθέο ε πλεπκαηηθή σηνζθόπεζε θαίλεηαη όηη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξόηππε εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο. Ζ
δηαγλσζηηθή ηεο εγθπξόηεηα ζπγθξηλόκελε κε ηελ σηνκηθξνζθόπεζε θαη ηελ
ηπκπαλνκεηξία ππεξηεξεί ζαθώο, εμαξηάηαη όκσο ηζρπξά θαη από ηελ εκπεηξία ηνπ
εμεηαζηή [Τakata et al, (2003)]. Μόλν ε κέζνδνο ηεο βηληεν – αλάιπζεο ησλ
σηνκηθξνζθνπηθώλ επξεκάησλ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ππέξηεξε ηεο
πλεπκαηηθήο σηνζθόπεζεο [Guo et al, (2003)], αιιά ε ρξήζηκόηεηά ηεο ζηελ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή είλαη ακθίβνιε.
♦ Ζ ηπκπαλνκεηξία ζπλερίδεη λα παξέρεη εμαίξεηα απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο εθθξηηηθήο σηίηηδαο
[Rosenfeld et al, (2004)].
♦ Ζ ξεθιεθηνκεηξία δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαιύηεξε ζπγθξηλόκελε κε ηελ
ηπκπαλνκεηξία, παξά ηε κεγάιε εηδηθόηεηά ηεο όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε πγξνύ, γηαηί
ε πξνγλσζηηθή ηεο αμία είλαη ζπγθξίζηκε κόλν ζε θιίζε ηεο θακπύιεο κεγαιύηεξε
ησλ 90ν. Ο ζπλδπαζκόο θαη ησλ δύν κεζόδσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί επσθειήο, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ [Kemaloglu et al, (1999)].
♦ Ζ απιή σηνζθόπεζε κεηνλεθηεί ελ ζπγθξίζεη πξνο ηελ ηπκπαλνκεηξία, θαζώο ε
ηειεπηαία είλαη ζαθώο πην εηδηθή κέζνδνο. [Franche et al, (1998)]
♦ Ο ζπλδπαζκόο, ηέινο, ηεο ηπκπαλνκεηξίαο κε ηελ αθννκεηξία θαζαξώλ ηόλσλ,
κπνξεί λ’ απμήζεη ηε δηαγλσζηηθή επαηζζεζία ηεο ηειεπηαίαο [Yockel, (2002)], ελώ ν
ζπλδπαζκέλνο έιεγρνο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη κεηά 4 εβδνκάδεο [Mannina,
(1997)].
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