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ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΜΠΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΡΗΞΗ 

ΤΥΜΠΑΝΟΥ-ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ 

 

Οι ρήξεις του τυμπάνου μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες. 

Οι οξείες εμφανίζονται συνήθως μετά από τραυματισμό ή μετά από μία οξεία φλεγμονή και 

δεν χρειάζονται χειρουργική αποκατάσταση. Ακόμα και πολύ μεγάλες μετατραυματικές 

ρήξεις μπορούν να κλείσουν μόνες τους. 

Η χειρουργική αποκατάσταση συνήθως σχετίζεται με την χρόνια μέση ωτίτιδα η οποία είναι 

μια χρόνια φλεγμονή του μέσου αυτιού (πίσω από το τύμπανο) λόγω της οποίας και 

παραμένει η ρήξη διαρκώς ανοικτή. Η ίδια η ρήξη αποτελεί πύλη εισόδου μικροβίων και 

γι'αυτό τον λόγο είναι επιβεβλημένη η προστασία από είσοδο νερού και ακαθαρσιών, ιδίως 

στο μπάνιο, το λούσιμο κλπ. Συνήθως υπάρχει συχνή εκροή πύου από το αυτί και ελλάτωση 

της ακοής. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ωτίτιδα είναι χολοστεατωματώδης, δηλαδή υπάρχει ανάπτυξη 

μίας ιδιαίτερης υφής η οποία γίνεται μέσα στο μέσο αυτί και καταστρέφει τους υγιείς ιστούς. 

Και στις δύο μορφές τις ωτίτιδας υπάρχει ο κίνδυνος επέκτασης της φλεγμονής: 

1. στο προσωπικό νεύρο (που είναι υπεύθυνο για τις κινήσεις και τους μορφασμούς του 

προσώπου) με αποτέλεσμα να “στραβώσει” το πρόσωπο. 

2. Σε τμήματα του αυτιού που είναι υπεύθυνα για την ακοή και την ισορροπία, οπότε να 

έχουμε σοβαρή μείωση της ακοής, βουητά ή/και ιλίγγους και ζάλη. 

3. Προς τον εγκέφαλο, με τον κίνδυνο μηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας, αποστήματος 

εγκεφάλου κ.α με πολύ σοβαρές επιπτώσεις. 

Η επέμβαση 

Τυμπανοπλαστική διαφόρων τύπων ανάλογα με την βλάβη. Αφαίρεση παθολογικού ιστού και 

σύγκλειση του ρήγματος του τυμπάνου με μόσχευμα που λαμβάνεται από την ίδια περιοχή 

και την ίδια τομή. Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί και δεν είναι ορατή 

 

Ελπίζουμε να έχουμε λύσει αρκετές απορίες σχετικά με την πάθησή σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

κλείστε ραντεβού με τους Ιατρούς του κέντρου μας στο 210-7526900 


