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– Οξεία (<3 εβδοµάδες)

– Υποξεία (µεταξύ 3 εβδοµάδων και 3 µηνών)

– Χρόνια (> 3 µήνες)

Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του 
µέσου ωτός η οποία µπορεί να είναι

• Η µέση ωτίτιδα, οξεία (ΟΜΩ) και εκκριτική 
(ΕΩ) αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία 
χορήγησης φαρµάκων στα παιδιά

• Η σωστή διάγνωση και διαχείρισή της είναι 
σηµαντική για 
– Την υγεία των παιδιών
– Τη βέλτιστη χρήση αντιβιοτικών
– Το τελικό κόστος θεραπείας 

• Η νόσος ευθύνεται για σηµαντικό κόστος, 
άµεσο και έµµεσο

Γιατί µιλάµε για τη µέση ωτίτιδα; 
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Οξεία Μέση Ωτίτιδα (ΟΜΩ), αίτια

Μικροβιακά (>80%)

• Πνευµονιόκοκκος

• Αιµόφιλος

• Μοραξέλλα

• Στρεπτόκοκκος οµ Α

• Σε βρέφη µικρότερα των 6 
εβδοµάδων , επιπλέον Escherichia 
coli, Enterococcus species, και 
group B στρεπτόκοκκοι

Ιογενή

• RSV
• Παραϊνφλουένζας

• Ινφλουένζας

• Εντεροϊοί

• Αδενοϊοί

Prevalence of Various Respiratory Viruses in the 
Middle Ear during Acute Otitis Media, Terho 
Heikkinen, M.D., Monica Thint, M.D., and Tasnee 
Chonmaitree, M.D. N Engl J Med 1999; 340:260-
264January 28, 1999

Για τη διάγνωση απαιτούνται :

• Ιστορικό οξείας έναρξης 
• Συµπτώµατα ή/και σηµεία φλεγµονής του µέσου 
ωτός

• Παρουσία υγρού στο µέσο ους, ενδεικτικά της 
οποίας είναι
– Προβολή της τυµπανικής µεµβράνης
– Ελαττωµένη ή απούσα κινητικότητά της
– Παρουσία φυσαλίδων αέρα

Diagnosis and Management of Acute Otitis Media Subcommittee on Management of Acute 
Otitis Media Pediatrics 2004;113;1451
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Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιατρικής 
(AAP) 2004

Diagnosis and Management of Acute Otitis Media Subcommittee on Management of Acute Otitis Media 
Pediatrics 2004;113;1451
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• Προτείνει για παιδιά µεγαλύτερα των 3 µηνών στα οποία 
διαγιγνώσκεται ΟΜΩ , παρακολούθηση και πιθανή 
χορήγηση αντιβιοτικών σε µη βελτίωση, µε παράλληλη 
ενηµέρωση και ενθάρρυνση των γονέων. 

• Ως ενδείξεις για άµεση έναρξη αντιµικροβιακής αγωγής 
προτείνονται : 
� η αµφοτερόπλευρη ΟΜΩ σε παιδιά µικρότερα των 2 ετών
� η παρουσία ωτόρροιας
� η εµφάνιση ασθενούς σε βαριά κλινική εικόνα που υποδηλώνει 
συστηµατική νόσο ή µαστοειδίτιδα

National Health Service (NHS) 2008

Respiratory tract infections and antibiotic prescribing, Prescribing of antibiotics for self-limiting respiratory 

tract infections in adults and children in primary care, Issued: July 2008, NICE clinical guideline 69

• Χορήγηση αναλγητικών

• Ως αντιβιοτικό εκλογής προτείνεται η αµοξυκιλλίνη σε υψηλή δόση 
80-90 mg/kg/Η 
– σε 3 δόσεις για 10 ηµέρες στα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών
– σε παιδιά ηλικίας άνω των 6 µε ήπια/µέτρια κλινική εικόνα, η διάρκεια 

θεραπείας µπορεί να περιοριστεί στις 5-7 ηµέρες

• Σε ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση ή σε αυτούς που απαιτείται 
κάλυψη και έναντι του αιµόφιλου ή της µοραξέλλας η θεραπεία 
µπορεί να ξεκινήσει µε αµοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό, στην υψηλή 
δόση αµοξυκιλλίνης σε δύο δόσεις ανά ηµέρα

• Απόκριση στη θεραπεία αναµένεται από το πρώτο 24ωρο, ενώ 
αν δεν παρατηρηθεί κλινική βελτίωση σε 2-3 ηµέρες, υπάρχει 
ένδειξη αλλαγής της αγωγής

AAP 2004
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• Σε αποτυχία της αµοξυκιλλίνης προτείνεται η χορήγηση 
αµοξυκιλλίνης+κλαβουλανικό 

• Σε ιστορικό αλλεργίας στην αµοξυκιλλίνη, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν είτε κεφουροξίµη , είτε  κλαριθροµυκίνη ή 
αζιθροµυκίνη 

• Σε παιδιά µε εµέτους ή σε ασθενείς που προκρίνεται η παρεντερική 
οδός καθώς και σε αποτυχία της αγωγής µε 
αµοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό, φάρµακο εκλογής είναι η κεφτριαξόνη,
ενδοφλέβια ή ενδοµυικά σε δοσολογία 50 mg/kg εφάπαξ, σε σχήµα 
3 ηµερών

• Σε εµµονή των συµπτωµάτων προτείνεται τυµπανοκέντηση και 
ταυτοποίηση του αιτίου και αν αυτό δεν είναι δυνατό, χορήγηση 
κλινδαµυκίνης

• Σε αποτυχία επιβάλλεται τυµπανοκέντηση και καλλιέργεια.

AAP 2004

• Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων οδηγιών 
της Αµερικανικής Ακαδηµίας Παιδιατρικής

ΚΕΛΠΝΟ 2007

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη ∆ιάγνωση και την Εµπειρική Θεραπεία των Λοιµώξεων, Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσηµάτων, Επιστηµονική Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, ΑΘΗΝΑ 2007
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• ∆ύο πολύ καλά σχεδιασµένες placebo-controlled µελέτες 
• Χορήγηση αµοξυκιλλίνης+κλαβουλανικού ως θεραπείας 
σε παιδιά ηλικίας 6 µηνών έως δύο και τριών ετών 
αντίστοιχα

• Οι οµάδες που έλαβαν αγωγή είχαν :

– στατιστικά σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το εικονικό φάρµακο
– ταχύτερη αποδροµή του υγρού στο µέσο ους 
– µικρότερα ποσοστά επίµονης λοίµωξης

Νεότερα δεδοµένα

A Placebo-Controlled Trial of Antimicrobial Treatment for Acute Otitis MediaTähtinen P, Laine MK, Huovinen P, Jalava J, 
Ruuskanen O, Ruohala A N Engl J Med. 2011;364:116-126

• Τα νέα αυτά δεδοµένα θέτουν 
ερωτηµατικά σε σχέση µε την οδηγία για 
παρακολούθηση µόνο των παιδιών αυτής 
της ηλικιακής οµάδας

• Παρόλα αυτά και οι δύο προτείνουν την 
έναρξη αγωγής µόνον εφόσον η 
διάγνωση της νόσου θεωρείται βέβαια

Νεότερα δεδοµένα

Treatment of Acute Otitis Media in Children under 2 Years of Age, Alejandro Hoberman, M.D., Jack L. Paradise, M.D.et al , N 
Engl J Med 2011; 364:105-115 January 13, 2011



4/5/2012

9

• Μελετήθηκε η επιδηµιολογία της ωτόρροιας πριν και 
µετά την εισαγωγή του επταδύναµου εµβολίου κατά του 
πνευµονιοκόκκου

• Μετά την εισαγωγή του εµβολίου τα περιστατικά 
ωτόρροιας παρουσίασαν ελάττωση, κυρίως τα 
οφειλόµενα στους οροτύπους του εµβολίου

• Ο ορότυπος 19 Α αυξήθηκε σηµαντικά ως αίτιο 
ωτόρροιας

• Η αντίσταση στην πενικιλλίνη αυξήθηκε κατά τα 
τελευταία χρόνια

Ελληνικά δεδοµένα

The impact of the heptavalent pneumococcal conjugate vaccine on the epidemiology of acuteotitis 
media complicated by otorrhea, Stamboulidis K et al, Pediatr Infect Dis J. 2011 Jul;30(7):551-5

• πλήρης εµβολιασµός των παιδιών

• κατά το δυνατόν αποφυγή των ιογενών λοιµώξεων του 
αναπνευστικού στα βρέφη και µικρά παιδιά

• ενθάρρυνση του µητρικού θηλασµού

• αποφυγή σίτισης µε µπουκάλι σε ύπτια θέση

• περιορισµός της χρήσης πιπίλας µετά τους έξι µήνες 

• αποφυγή έκθεσης σε παθητικό κάπνισµα

Μέτρα πρόληψης
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Μετά το τέλος της αγωγής 
είναι αναµενόµενη η 
παραµονή υγρού στο µέσο 
ους 
– στο 70% τις 2 πρώτες 

εβδοµάδες

– στο 40% στον ένα µήνα και
– στο 10% των ασθενών µετά 

από 3 µήνες.

Κατά το διάστηµα αυτό είναι 
σηµαντική η 
διαφοροδιάγνωση µεταξύ 
ΟΜΩ και ΕΩ, καθώς η 
δεύτερη δε χρήζει 
αντιµικροβιακής αγωγής αλλά 
απαιτεί παρακολούθηση για 
τον αποκλεισµό 
προβληµάτων στην ακοή 
και επακόλουθων 
µαθησιακών διαταραχών

Εκκριτική Ωτίτιδα

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αµερικανικής Ακαδηµίας 
Παιδιατρικής σχετικά µε τη διάγνωση και την αντιµετώπιση της νόσου  οι 
παιδίατροι οφείλουν:

• Να εξετάζουν τη διάρκεια της νόσου και τη σοβαρότητα των συνοδών 
συµπτωµάτων σε κάθε επανεκτίµηση παιδιού µε ΕΩ

• Να αξιολογούν τα παιδιά µε ΕΩ που βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης 
διαταραχών λόγου και οµιλίας

• Να παρακολουθούν για 3µηνο τα παιδιά που δε βρίσκονται σε κίνδυνο για 
τα παραπάνω

• Να παραπέµπουν για έλεγχο ακοής τα παιδιά των οποίων τα συµπτώµατα 
διαρκούν για περισσότερο από 3 µήνες καθώς και τα παιδιά που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση στην οµιλία ή που εµφανίζουν µαθησιακές 
διαταραχές

Οδηγίες για την Εκκριτική Ωτίτιδα

Otitis Media With Effusion, American Academy of Family Physicians, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck 
Surgery and American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Otitis Media With Effusion Pediatrics 2004;113;1412
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• Να επανεκτιµούν ανά 3-6 µήνες τα παιδιά που δε 
βρίσκονται σε κίνδυνο, µέχρι 
– την εξάλειψη του υγρού
– να διαπιστώσουν έκπτωση της ακοής ή δοµικές ανωµαλίες στο 
τύµπανο 

• Να ΜΗΝ χορηγούν αντιισταµινικά ή αποσυµφορητικά 

• Να µη χορηγούν ως ρουτίνα αντιµικροβιακά ή 
κορτικοστεροειδή

• Όταν ένα παιδί µε ΕΩ γίνει υποψήφιο για επέµβαση, η 
αρχική επιλογή είναι η τοποθέτηση σωληνίσκων

Otitis Media With Effusion, American Academy of Family Physicians, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck 
Surgery and American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Otitis Media With Effusion Pediatrics 2004;113;1412

Οδηγίες για την Εκκριτική Ωτίτιδα

• Σε αναµονή των νέων κατευθυντηρίων οδηγιών του ΚΕΛΠΝΟ…

• Αντιβιοτικό πρώτης εκλογής η αµοξυκιλλίνη 
– σε υψηλή δόση 90 mg/kg ΒΣ 
– σε 3 δόσεις

• Η χορήγηση αµοξυκιλλίνης+κλαβουλανικού
– Με την υψηλή δόση αµοξυκιλλίνης
– Σε 3 δόσεις 

• ∆ιάρκεια αγωγής 10 ηµέρες σε παιδιά µικρότερα των 2 ετών και 5-7 ηµερες 
σε µεγαλύτερα

• Η σωστή ωτοσκόπηση µε πνευµατικό ωτοσκόπιο αποτελεί τη µέθοδο 
εκλογής για τη διάγνωση

• Η βεβαιότητα στη διάγνωση είναι το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα 
για την επιλογή της βέλτιστης αντιµετώπισης της νόσου

Συµπερασµατικά… 
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