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ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΛΙΓΓΟ

Τι είναι ο ίλιγγος:

Ίλιγγος είναι το αίσθημα περιστροφής που μπορεί να συνοδεύεται από αστάθεια,

ναυτία, εμέτους και αφορά τη διαταραχή στο σύστημα του λαβυρίνθου.

Τι είναι ο λαβύρινθος:

Ο λαβύρινθος βρίσκεται στο έσω ους και είναι υπεύθυνος μαζί με άλλα όργανα, για τον

προσανατολισμό και την διατήρηση της ισορροπίας του σώματος. Εάν ένας από τους

δύο λαβυρίνθους υπολειτουργεί προκαλείται μια αίσθηση ζάλης-περιστροφής.

Που μπορεί να οφείλεται:

Ο ίλιγγος είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται σε ιογενή νοσήματα,

σε αγγειακές βλάβες, σε νευρολογικές παθήσεις και στην ηλικία. Επίσης σε παθήσεις

όπως ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως, η νόσος του , η οξεία μέση

ωτίτιδα, η αιθουσαία νευρωνίτιδα, οι κακώσεις του έσω ωτός και η λήψη κάποιων

ωτοτοξικών φαρμάκων.

Meniere Πως γίνεται η διάγνωση

Είναι απαραίτητος ο πλήρης ΩΡΛ έλεγχος, ενδοσκοπικός και ακοολογικός, και πολλές φορές

υπάρχει ένδειξη για πιο ειδικές εξετάσεις όπως το Ηλεκτρονυσταγμογράφημα και Ακουστικά

προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους ή και απεικονιστικός έλεγχος.
Η πιο συχνή αιτία ιλίγγου είναι ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος

θέσεως ( ).BPPV

Εμφανίζεται με την αλλαγή θέσεως της κεφαλής χαρακτηριστικά κατά την έγερση ή την

κατάκλιση στο κρεβάτι. Οφείλεται σε αποκόλληση των ωτόλιθων που είναι υπεύθυνοι για

την κίνηση και την ισορροπία από τη θέση τους. Ανιχνεύεται με την δοκιμασία -

και η θεραπεία του είναι οι χειρισμοί , ή άλλοι χειρισμοί, αναλόγως ποιος

ημικύκλιος σωλήνας πάσχει με σκοπό την επαναφορά των ωτόλιθων στη θέση τους.

Οι χειρισμοί αυτοί έχουν εντυπωσιακό και άμεσο αποτέλεσμα στην εξάλειψη του

περιστροφικού ιλίγγου. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί μία 2 ή 3 επανάληψη

των χειρισμών.
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Ποια είναι η θεραπεία του:

Ανάλογα με το αίτιο μπορεί να είναι φαρμακευτική ή και χειρουργική. Γι' αυτό είναι πολύ

σημαντική η σχολαστική διερεύνηση και η ακριβής διάγνωση.

01. Ανατομία έσω ωτός

Νόσος του Meniere

Η νόσος του Meniere είναι μία πάθηση του έσω ωτός που εκδηλώνεται με κρίσεις

περιστροφικού ιλίγγου, εμβοές, αίσθημα πληρότητας ή πίεσης του αυτιού και αίσθημα

απώλειας της ακοής, ναυτία και τάση για έμετο. Μία κρίση της νόσου μπορεί να διαρκέσει

από 20 λεπτά έως 4 ώρες. Τα επεισόδια μπορεί να είναι συχνά ή να μεσολαβούν χρόνια

ανάμεσα στην εκδήλωσή τους. Η νόσος θεωρείται αποτέλεσμα διαταραχής στην πίεση

της ενδολέμφου, δηλαδή του υγρού του έσω ωτός, που μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική

απώλεια ακοής, μόνιμες εμβοές αλλά και χρόνια αστάθεια. Η αιτία που την προκαλεί

θεωρείται άγνωστη, και συχνά αποδίδεται σε κληρονομική αιτία, σε ιογενείς λοιμώξεις του

έσω ωτός και ερευνάται η πιθανή αυτοάνοση αιτιολογία του. Τα συμπτώματα της νόσου

αντιμετωπίζονται με συντηρητική αγωγή με διατροφή χαμηλή σε αλάτι, διουρητικά

φάρμακα και ενδοτυμπανικές ενέσεις. Όταν τα συμπτώματα είναι συχνά και βασανιστικά

για τον ασθενή παρά τη συντηρητική αγωγή, προτείνεται χειρουργική αντιμετώπιση.


