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1. Τι είναι το χολοστεάτωμα ;; 

Το χολοστεάτωμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά δέρμα που αναπτύσσεται σε λάθος σημείο. Πιο 
συγκεκριμένα, το δέρμα που καλύπτει τον έξω ακουστικό πόρο στα φυσιολογικά αυτιά δεν μπορεί 
να μπει στη κοιλότητα του μέσου αυτιού. Αντίθετα, σε αυτιά που είτε έχουν διάτρηση τυμπάνου 
είτε η ευσταχιανή σάλπιγγα δεν λειτουργεί σωστά, το δέρμα της περιοχής μπορεί να εισχωρήσει στο 
μέσο αυτί και να αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα σε αυτό τον μικρό αλλά σημαντικό για την ακοή 
μας χώρο (εικόνα 1). Εκεί, παίρνει τη μορφή κύστης ή σάκου που περιέχει στοιχεία δέρματος και 
που σιγά-σιγά αυξάνεται σε μέγεθος, καταστρέφοντας με τη συνεχή πίεση που ασκεί τόσο τα τρία 
μικρά ακουστικά οστάρια όσο και το γύρω συμπαγές οστό (κροταφικό οστό) που περικλείει πολύ 
σημαντικά ανατομικά όργανα (εικόνα 2).  
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Εικόνα 1: Απεικόνιση φυσιολογικού αυτιού. Οι διακεκομμένες γραμμές το διαχωρίζουν θεωρητικά 
σε τρία μέρη: εξωτερικό, μέσο και εσωτερικό αυτί. 

 
 
Επομένως, το χολοστεάτωμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ (ή "καρκίνος"). Είναι μία καλοήθης μάζα από 
δέρμα, που όμως καθώς μεγαλώνει μπορεί να καταστρέψει ακόμα και το κροταφικό οστό, που είναι 
το σκληρότερο οστό που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα. 
 

2. Πως δημιουργείται το χολοστεάτωμα; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στην κακή λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας σε 
συνδυασμό με συχνές φλεγμονές (ωτίτιδες). 
Για να λειτουργήσει σωστά το μέσο αυτί θα πρέπει η πίεση μέσα σε αυτό να είναι ίση με την 
ατμοσφαιρική πίεση (αυτή δηλαδή που υπάρχει έξω από το τύμπανο). Αυτόν το ρόλο παίζει η 
ευσταχιανή σάλπιγγα: φέρνοντας σε επικοινωνία το μέσο αυτί με το πίσω μέσος της μύτης 
(ρινοφάρυγγας) εξισώνει την πίεση του αυτιού με την ατμοσφαιρική και επομένως το σύστημα του 
μέσου αυτιού μπορεί και δουλεύει σε ιδανικές συνθήκες. Αντίθετα, αν για κάποιο λόγο η 
ευσταχιανή σάλπιγγα δεν λειτουργεί σωστά, όπως σε ένα κρυολόγημα, σε αλλεργία, σε υπερτροφία 
των αδενοειδών (κρεατάκια), κλπ, ο αποκλεισμένος αέρας στο μέσο αυτί αρχίζει να απορροφιέται 
δημιουργώντας ένα "κενό" (αρνητική πίεση) στην κοιλότητα. Αυτό το κενό (που διαρκώς μεγαλώνει 
όσο η ευσταχιανή σάλπιγγα συνεχίζει να μη δουλεύει φυσιολογικά) "ρουφάει" προς τα μέσα κάποιο 
τμήμα του τυμπάνου. Το τμήμα αυτό σιγά-σιγά μετατρέπεται σε μια βαθιά "τσέπη" και τέλος σε 
"σάκο", μέσα στον οποίο παγιδεύεται και αρχίζει να αυξάνεται το δέρμα του έξω ακουστικού 
πόρου, σχηματίζοντας το χολοστεάτωμα. 
Εκτός από τον παραπάνω μηχανισμό, ένα χολοστεάτωμα μπορεί επίσης να δημιουργηθεί και με την 
απ' ευθείας είσοδο του δέρματος στο μέσο αυτί περνώντας από κάποια διάτρηση (τρύπα) του 
τυμπάνου. 
 

 
Εικόνα 2: Απεικόνιση αυτιού με χολοστεάτωμα. 

 
Τέλος, υπάρχουν και τα "συγγενή" χολοστεατώματα, αυτά δηλαδή που υπάρχουν σε μερικά αυτιά 
από την γέννηση και εντοπίζονται στο μέσο αυτί ή ακόμα και στα γύρω οστά του κρανίου. Σε αυτές 
τις σπάνιες περιπτώσεις, το τύμπανο είναι ακέραιο και δεν υπάρχουν οι συχνές φλεγμονές που 
συναντώνται στα προηγούμενα δύο είδη χολοστεατωμάτων. 
  

3. Τι συμπτώματα προκαλεί το χολοστεάτωμα ; 

Τα συχνότερα συμπτώματα που προκαλεί το χολοστεάτωμα (και πιθανόν τα μόνα για ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα) είναι η βαρηκοΐα και οι συχνές φλεγμονές. 
Η βαρηκοΐα είναι συνήθως μικρού έως μέτριου βαθμού και οφείλεται αρχικά στο ότι η μάζα του 
χολοστεατώματος δεν "αφήνει" το μέσο αυτί να δουλέψει φυσιολογικά ενώ αργότερα ακολουθεί 
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και η καταστροφή των ακουστικών οσταρίων. Οι φλεγμονές μπορεί να συνοδεύονται από ωτόρροια 
(το αυτί "τρέχει"), που συχνά είναι δύσοσμη. 
Καθώς το χολοστεάτωμα αυξάνεται σε μέγεθος, αρχίζουν να εμφανίζονται σοβαρότερα 
προβλήματα, όπως μεγαλύτερου βαθμού βαρηκοΐα (που μπορεί να φθάσει μέχρι και κώφωση), 
ίλιγγος και αστάθεια στο βάδισμα και ασυμμετρία στις κινήσεις του προσώπου (το μισό πρόσωπο 
προς το γερό αυτί κινείται φυσιολογικά ενώ το άλλο μισό, προς το αυτί που πάσχει, παρουσιάζει 
κάποια αδυναμία ή πλήρη παράλυση). 
Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα χειρότερες καταστάσεις που μπορεί να προκληθούν ανά πάσα στιγμή 
από ένα χολοστεάτωμα. Το μέσο αυτί δεν απέχει από τον εγκέφαλο αλλά και από μεγάλα και 
σημαντικά αγγεία του αίματος παρά ελάχιστα χιλιοστά. Συγκεκριμένα, το πάχος του οστού που 
χωρίζει το μέσο αυτί από τον εγκέφαλο είναι μόλις 1-2 χιλιοστά ή σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα 
λεπτότερο. Το χολοστεάτωμα πιθανόν να διαβρώσει τα λεπτά αυτά οστικά χωρίσματα, 
δημιουργώντας ένα διάδρομο από τον οποίο μικρόβια μπορούν να "περάσουν" στον εγκέφαλο ή 
στα μεγάλα αγγεία (πχ., στον σιγμοειδή κόλπο και τη σφαγίτιδα φλέβα). Έτσι προκαλούνται οι 
ενδοκρανιακές επιπλοκές (εγκεφαλικά αποστήματα, μηνιγγίτιδα, κλπ) που μπορεί σήμερα να είναι 
σπάνιες, αλλά αν συμβούν εξακολουθούν να είναι πολύ επικίνδυνες ή και θανατηφόρες. 
Συμπερασματικά, το χολοστεάτωμα είναι σοβαρή πάθηση του αυτιού που μπορεί όμως να 
θεραπευθεί, γι' αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αμέσως μετά τη διάγνωση, χωρίς άσκοπες 
καθυστερήσεις. 
  

4. Πως γίνεται η διάγνωση ενός χολοστεατώματος ; 

Η εξέταση από τον Ωτορινολαρυγγολόγο είναι συνήθως αρκετή για να βεβαιώσει την ύπαρξη του 
χολοστεατώματος. Όμως, αυτό που θα δει ο γιατρός με το ωτοσκόπιο (ειδικό εργαλείο για την 
εξέταση του αυτιού) είναι η εξωτερική "επιφάνεια" της πάθησης, που πιθανόν να έχει προχωρήσει 
πιο βαθιά χωρίς ακόμα να έχει δώσει σοβαρά συμπτώματα. Έτσι, μία αξονική τομογραφία του 
αυτιού θεωρείται απαραίτητη τόσο για την επιβεβαίωση του χολοστεατώματος όσο και για να μας 
δείξει την έκτασή του και τις πιθανές ζημιές που έχει προκαλέσει στα γύρω όργανα. 
Επίσης, η αξονική τομογραφία θα βοηθήσει το γιατρό στο να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη 
χειρουργική επέμβαση για την περίπτωση. 
Απαραίτητος θεωρείται και ό έλεγχος της ακοής με ένα ακοόγραμμα ενώ πολλές φορές στον 
προεγχειρητικό έλεγχο συμπεριλαμβάνεται και η εξέταση του λαβυρίνθου. 
  

5. Ποια είναι η θεραπεία του χολοστεατώματος; 

Η αρχική θεραπεία έχει σαν στόχο να καταπολεμήσει τη φλεγμονή και να "καθαρίσει" το αυτί. Αυτό 
γίνεται με τη βοήθεια των αντιβιοτικών (από το στόμα και σε ωτικές σταγόνες) και του τακτικού 
καθαρισμού του αυτιού από το γιατρό και μπορεί να διαρκέσει πολλές ημέρες. 
Όταν η φλεγμονή υποχωρήσει -όσο το δυνατόν περισσότερο- και το αυτί είναι "στεγνό", θα πρέπει 
να συζητηθεί με τους γονείς του παιδιού η ημερομηνία και το είδος της επέμβασης για την 
αφαίρεση του χολοστεατώματος. Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί τη μόνη ασφαλή θεραπεία 
της πάθησης και συνιστάται για όλους τους ασθενείς με χολοστεάτωμα, με μόνη προϋπόθεση ότι 
η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει να υποβληθούν σε εγχείρηση με γενική αναισθησία. 
  

6. Περισσότερες λεπτομέρειες για την επέμβαση 

Ο βασικότερος στόχος της επέμβασης είναι να "καθαρίσει" το αυτί από το χολοστεάτωμα, έτσι ώστε 
να εξαφανίσει τους κινδύνους που διαβάσατε στην παράγραφο με τα συμπτώματα του 
χολοστεατώματος. Η διατήρηση ή η βελτίωση της ακοής έρχονται σε "δεύτερη μοίρα" και πιθανόν 
να απαιτήσουν δεύτερη επέμβαση. 
Δύο κύριες χειρουργικές μέθοδοι υπάρχουν για την αφαίρεση του χολοστεατώματος και η κάθε μία 
παρουσιάζει τα δικά της πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ενδείξεις. 
α) Ανοικτή μέθοδος: αφαιρείται σημαντικό τμήμα του οστού της μαστοειδούς απόφυσης και του 
έξω ακουστικού πόρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία "ανοικτή" κοιλότητα που επικοινωνεί 



με το εξωτερικό περιβάλλον. Το βασικό πλεονέκτημά της είναι ότι το χολοστεάτωμα συνήθως 
αφαιρείται τελείως και επομένως ο κίνδυνος να υποτροπιάσει (δηλαδή, να ξαναγίνει) είναι 
ελάχιστος. Το βασικό της μειονέκτημα είναι ότι η κοιλότητα που δημιουργείται στο αυτί με την 
εγχείρηση χρειάζεται καθάρισμα από γιατρό κάθε 6 μήνες έως 1 έτος, πιθανόν για όλη τη ζωή του 
ασθενή. 
β) Κλειστή μέθοδος: αφαιρείται τμήμα από το οστό της μαστοειδούς απόφυσης αλλά όχι του έξω 
ακουστικού πόρου. Έτσι, δημιουργείται μία κοιλότητα μέσα στη μαστοειδή απόφυση που δεν 
επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματά της είναι η γρηγορότερη επούλωση και 
ο φυσιολογικός έξω ακουστικός πόρος που συνεπάγεται ότι ο ασθενείς δεν θα χρειάζεται το τακτικό 
ιατρικό καθάρισμα για το υπόλοιπο της ζωής του. Τα μειονεκτήματά της είναι ότι αρκετά συχνά το 
χολοστεάτωμα υποτροπιάζει (ξαναγίνεται) ενώ επίσης συχνά μία προγραμματισμένη δεύτερη 
επέμβαση είναι απαραίτητη τόσο για τον "καθαρισμό" των υπολειμμάτων του χολοστεατώματος 
όσο και για την βελτίωση της ακοής. 
Τα παραπάνω ισχύουν για μικρούς και μεγάλους. Ειδικά στα παιδιά θα πρέπει να γίνεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια να αφαιρεθεί το χολοστεάτωμα με την κλειστή μέθοδο. Ωστόσο, επειδή τα 
χολοστεατώματα στη παιδική ηλικία είναι συνήθως εκτεταμένα και με επιθετική συμπεριφορά 
(αυξάνονται γρήγορα και ξαναγίνονται σε αρκετές περιπτώσεις μετά την αφαίρεσή τους) στα 
περισσότερα παιδιά επιλέγεται τελικά η ανοικτή μέθοδος. 
Η απόφαση για ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για την κάθε περίπτωση, μπορεί να συζητηθεί 
με τον ασθενή πριν την εγχείρηση. Όμως, κατά την διάρκεια της επέμβασης τα πραγματικά 
ευρήματα στο αυτί πολλές φορές επιβάλλουν την αλλαγή των αρχικών σχεδίων, προς όφελος του 
ασθενή. 
Η αφαίρεση των σπάνιων συγγενών χολοστεατωμάτων εξαρτάται από τη θέση τους και το μέγεθός 
τους. Όταν περιορίζονται μόνο στη κοιλότητα του μέσου αυτιού, τότε μπορούν να αφαιρεθούν με 
μικρότερη επέμβαση μέσα από τον έξω ακουστικό πόρο. Αντίθετα, αν βρίσκονται βαθιά μέσα στο 
οστό ή όταν είναι μεγάλα, απαιτούν μεγαλύτερης έκτασης εγχειρήσεις. 
Ο ασθενής που θα χειρουργηθεί μπαίνει στο νοσοκομείο την ημέρα της επέμβασης ή την 
προηγούμενη για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν η εγχείρηση γίνει νωρίς το πρωί, ο ασθενής μπορεί 
να πάει στο σπίτι του ακόμα και την ίδια ημέρα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όμως, ο 
ασθενής νοσηλεύεται 2-3 ημέρες. Σπάνια μπορεί να χρειασθεί παράταση της νοσηλείας στο 
νοσοκομείο, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις σοβαρών φλεγμονών. 
Τέλος, για τους εργαζόμενους γονείς μπορεί να χρειασθεί μία αναρρωτική άδεια 1-2 εβδομάδων 
ενώ για τους μαθητές σχολείων ένα ανάλογο δικαιολογητικό απουσιών. 
  

7. Τι κινδύνους και επιπλοκές δημιουργεί η εγχείρηση ; 

Θεωρητικά, κατά τη διάρκεια της επέμβασης κάθε ανατομικό όργανο που βρίσκεται κοντά στο 
χολοστεάτωμα (το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί τελείως) κινδυνεύει να τραυματισθεί (εικόνα 1 και 
2). Τα όργανα αυτά είναι το προσωπικό νεύρο (που κινεί τους μυς του προσώπου), ο λαβύρινθος 
(και κυρίως οι ημικύκλιοι σωλήνες και ο κοχλίας), η μήνιγγα του εγκεφάλου, τρία μεγάλα και 
σημαντικά αγγεία (η έσω καρωτίδα, η έσω σφαγίτιδα φλέβα και ο σιγμοειδής κόλπος), τα τρία μικρά 
ακουστικά οστάρια που βρίσκονται στο μέσο αυτί και η κροταφογναθική άρθρωση (η άρθρωση της 
κάτω σιαγόνας με τα οστά του υπόλοιπου προσώπου, η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το 
αυτί μας). Σοβαρές επιπλοκές θεωρούνται οι τραυματισμοί του προσωπικού νεύρου, του 
λαβυρίνθου, της μήνιγγας και των μεγάλων αγγείων. 
Στην πραγματικότητα, οι επιπλοκές της εγχείρησης είναι πολύ σπάνιες: 
1. Σε ένα ποσοστό μικρότερο του 1% ο ασθενής μπορεί να χάσει την ακοή του στο αυτί που 
υποβάλλεται σε εγχείρηση, από μια σοβαρή βλάβη που θα συμβεί στον λαβύρινθο κατά την 
προσπάθεια αφαίρεσης του χολοστεατώματος.  
2. Βλάβη του προσωπικού νεύρου και αδυναμία ή παράλυση του μισού προσώπου συμβαίνει 
επίσης σε ποσοστό μικρότερο του 1%. Σε προχωρημένα χολοστεατώματα, οι ανατομικές σχέσεις 
μέσα στο αυτί μπορεί να αλλάξουν τόσο ώστε να είναι πολύ δύσκολο στον χειρουργό να 



αναγνωρίσει και να προστατεύσει το νεύρο. Σε αυτές τις προχωρημένες καταστάσεις, το 
χολοστεάτωμα μπορεί ακόμα και να έχει διαβρώσει το οστό που καλύπτει το νεύρο και να έχει 
προκαλέσει ήδη κάποια μικρή ή μεγαλύτερη ζημιά. Στην σπάνια περίπτωση που το προσωπικό 
νεύρο κοπεί, γίνεται προσπάθεια διόρθωσης χρησιμοποιώντας ένα μικρό κομμάτι από κάποιο άλλο 
νεύρο, όχι τόσο σημαντικό όπως το προσωπικό νεύρο.  
3. Ο τραυματισμός και η βλάβη του οργάνου της ισορροπίας αλλά και των μεγάλων αγγείων είναι 
ακόμα σπανιότερος από τις δύο παραπάνω επιπλοκές.  
4. Παρά τον επιμελή καθαρισμό του μέσου αυτιού και της μαστοειδούς απόφυσης από το 
χολοστεάτωμα (πάντα με τη χρήση μικροσκοπίου), τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι σε ένα ποσοστό 
10-20% των ασθενών το χολοστεάτωμα θα ξαναγίνει (υποτροπή). Στα παιδιά, η αντιμετώπιση του 
χολοστεατώματος είναι ακόμα πιο δύσκολη, και το ποσοστό υποτροπής μπορεί να είναι ακόμα 
μεγαλύτερο. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς μετά το 
χειρουργεία για αρκετά μεγάλο διάστημα και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού (πχ., ανά 
εξάμηνο), έτσι ώστε αν υπάρξει υποτροπή να διαγνωσθεί έγκαιρα και να αντιμετωπισθεί. 
  

8. Μετά την εγχείρηση 

Η τακτική παρακολούθηση από τον γιατρό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική λύση του 
προβλήματος. Εκτός από τον καθαρισμό του αυτιού, ο γιατρός ελέγχει το αυτί για πιθανή ύπαρξη 
φλεγμονής (αν διαπιστωθεί, συνιστά κάποια αγωγή) και για πιθανή υποτροπή της πάθησης. 
Η παρακολούθηση βασίζεται στις ιδιαίτερες οδηγίες που δίνει ο γιατρός για τον κάθε ασθενή και θα 
πρέπει να τηρούνται πιστά. 
 
 
Συζητείστε με τον γιατρό σας για όλες τις απορίες και τα ερωτήματα που έχετε για το θέμα. 
Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες. Μια και γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον την περίπτωσή 
σας, είναι ο μόνος αρμόδιος να σας απαντήσει υπεύθυνα και να σας κατευθύνει σωστά. 
 
 
 

Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το: 

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 
Τηλ. 2132009114 και 2132009224 
Γιάννης Ψαρομμάτης, Ωτορινολαρυγγολόγος 

 

 

! ! !   Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   ! ! !  

Οι πληροφορίες που διαβάσατε έχουν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να τις 

θεωρήσετε σαν ιατρικές συμβουλές ή να βασισθείτε σε αυτές αντικαθιστώντας την 

ιατρική εξέταση. 

Αν αντιμετωπίζετε παρόμοιο πρόβλημα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ για την  

διάγνωση και τη θεραπεία του. 

 

 
 


