Τρύπα στο τύµπανο και
Τυµπανοπλαστική
Τι είναι η τρύπα στο τύµπανο;
Η τρύπα στο τύµπανο ή αλλιώς η τυµπανική
διάτρηση, δηµιουργείται συνήθως από
µόλυνση ή τραύµα στο αυτί. Συχνά µια τέτοια
τρύπα κλείνει από µόνη της. Σε µερικές
περιπτώσεις δε δηµιουργεί καθόλου
προβλήµατα. Σε άλλες όµως µπορεί να
προκαλέσει συχνές µολύνσεις µε εκκρίσεις
από το αυτί. Εάν υποφέρετε από µόλυνση
τότε πρέπει να αποφεύγετε την εισδοχή νερού
στο αυτί. Εάν η τρύπα είναι αρκετά µεγάλη
µπορεί επίσης να αντιληφθείτε και κάποια
απώλεια στην ακοή σας.
Μια τρύπα στο ακουστικό τύµπανο µπορεί να
διαγνωσθεί από τον ωτορινολαρυγγολόγο σας
µε την χρήση ειδικών συσκευών.
Χειρουργική επέµβαση για διόρθωση της
διάτρησης
Η εγχείρηση για διόρθωση της τυµπανικής
διάτρησης ονοµάζεται τυµπανοπλαστική. Ο
κύριος λόγος για αυτή την επέµβαση είναι η
αποτροπή της εισδοχής νερού στο µέσο αυτί
(δηλ. το µέρος του αυτιού πίσω από το
τύµπανο) και ενδεχοµένως αποφυγή συχνών
µολύνσεων στο αυτί. Επίσης, σε ορισµένες

περιπτώσεις, µπορεί να οδηγήσει και σε
βελτίωση της ακοής.
Εάν η διάτρηση στο τύµπανο είναι αρκετά
πρόσφατη, τότε µια περίοδος αναµονής και
επανεξέτασης µπορεί να είναι πιο φρόνιµη
καθώς υπάρχει πιθανότητα αυτό-επούλωσης.
Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί µε τον γιατρό
σας.
Πως επιτελείται η τυµπανοπλαστική;
Η εγχείρηση επιτελείται σχεδόν πάντοτε κάτω
από γενική αναισθησία.
Η χειρουργική τοµή γίνεται πίσω ή πάνω από
τον έξω ακουστικό πόρο του αυτιού. Σε
µερικές περιπτώσεις µπορεί να χρειαστεί
διεύρυνση του πόρου, αν είναι στενός, για
πρόσβαση στην διάτρηση του τυµπάνου. Το
υλικό (µόσχευµα) που χρειάζεται για το
κλείσιµο της διάτρησης αποτελείτε από µια
µεµβράνη που βρίσκεται κάτω από το δέρµα
πάνω από το αυτί (κροταφική περιτονία).
Αυτό το µόσχευµα τοποθετείται πάνω στο
τύµπανο. Ακολούθως τοποθετείται
αντιβιοτική ταινία στον έξω πόρο του αυτιού
και το κεφάλι δένεται µε επίδεσµο για µερικές
ώρες.
Η εγχείρηση µπορεί να διορθώσει επιτυχώς
µια µικρή τρύπα 9 φορές στις 10. Για

µεγαλύτερες τρύπες το ποσοστό µπορεί να
είναι χαµηλότερο.
Ποιες µπορεί να είναι οι πιθανές επιπλοκές;
Οι επιπλοκές είναι σπάνιες αλλά όπως και για
κάθε εγχείρηση χρειάζεται να τις γνωρίζετε
πριν δώσετε την συγκατάθεσή σας στον
χειρουργό.
- Ανωµαλία στη γεύση: Το νεύρο της γεύσης
για το µπροστινό µέρος της γλώσσας περνά
πολύ κοντά στο ακουστικό τύµπανο και
υπάρχει µικρή πιθανότητα τραυµατισµού του
κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Σε τέτοια
περίπτωση µπορεί να αισθανθείτε κάποια
διαφορά στην γεύση στη µια πλευρά της
γλώσσας µπροστά. Αυτό είναι συνήθως
παροδικό και σπανιότατα µόνιµο.
- Ζαλάδα: Συνήθως παροδική µόνο για τις
πρώτες ώρες µετά την επέµβαση.
- Απώλεια ακοής: Πολύ σπάνια, εάν
τραυµατιστεί το έσω αυτί.
- Βουητό: Σπάνιο, συνήθως αν υπάρξει
απώλεια ακοής.
- Παράλυση προσωπικού νεύρου: Το νεύρο για
τους προσωπικούς µύες περνά µέσα από το
µέσο αυτί. Αυτή η επιπλοκή είναι σπάνια και
σε ποσοστό λιγότερο του 1%.
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