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ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΟΕΣ

Τι είναι:

Συνήθεις αιτίες είναι:

Είναι ήχοι που ακούμε και παράγονται στο σώμα. Οι εμβοές μπορεί να παράγονται σε

γειτονικούς ιστούς ή στο νευροαισθητήριο ακουστικό σύστημα. Πρέπει να αντιμετωπίζονται

ως σύμπτωμα και όχι ως ασθένεια. Η σύνθεση τους ποικίλει και μπορεί να περιγραφούν

σαν σφύριγμα, φύσημα, βουητό, κουδούνισμα, ήχος τζιτζικιών κ.ά.

Α) Από τον ανώτερο αεραγωγό:

Β) Γενικότερα αίτια:

πρεσβυακουσία

νόσος

χρόνια μέση ωτίτιδα ή οξεία μέση ωτίτιδα

ωτοσκλήρυνση

ακουστικό νευρίνωμα

απλή παρουσία βύσματος κυψελίδας

σκολίωση ρινικού διαφράγματος

χρόνια παραρρινοκολπίτιδα

έκθεση σε θόρυβο

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

κακώσεις της αυχενικής μοίρας και της σπονδυλικής στήλης

νευρολογικές παθήσεις (όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας)

υπέρταση

διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα

φάρμακα όπως η ασπιρίνη και τα αντιφλεγμονώδη

λήψη καφεϊνης και νικοτίνης

συναισθηματικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη)

διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης
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01. Ωτοσκοπικός έλεγχος 02. Ανατομία Ωτός 03. Οξεία Μέση Ωτίτιδα 04. Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος 05. Δυσλειτουργία Κροταφογναθικής Άρθρωσης

Εμβοές και νόσος :Meniere

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

περιστροφικού ιλίγγου, εμβοές, αίσθημα πληρότητας του αυτιού και απώλειας της ακοής,

ναυτία και τάση για έμετο. Τα επεισόδια μπορεί να είναι συχνά ή να μεσολαβούν χρόνια

ανάμεσα στην εκδήλωσή τους. Στα ενδιάμεσα διαστήματα ο ασθενής μπορεί να μην

παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα ή να έχει ήπιες εμβοές και αστάθεια. Οι εμβοές μπορεί να

παρουσιαστούν ή να γίνουν πιο έντονες πριν την εκδήλωση ενός επεισοδίου, λειτουργούν

δηλαδή προειδοποιητικά σε κάποιες περιπτώσεις. Η νόσος θεωρείται αποτέλεσμα της

διαταραχής στην πίεση της ενδολέμφου, δηλαδή του υγρού του έσω ωτός. Μπορεί να

προκαλέσει με την πάροδο των ετών προοδευτική απώλεια ακοής, μόνιμες εμβοές αλλά

και χρόνια αστάθεια. Η αιτία που την προκαλεί θεωρείται άγνωστη, και συχνά αποδίδεται

σε κληρονομική διάθεση, 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 με διάφορες τεχνικές.

Τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν:

Ένας ασθενής με εμβοές θα πρέπει να υποβάλλεται σε

, επίσης

απαραίτητος είναι ο με αξονική ή μαγνητική τομογραφία όταν

υπάρχει ένδειξη ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς.

πλήρη ΩΡΛ έλεγχο με

ωτομικροσκόπηση, ενδοσκοπικό έλεγχο και ακοολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει

συνήθως ακοόγραμμα και τυμπανομετρία και κάποιες φορές και ακουστικά

προκλητικά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους ή Ηλεκτρονυσταγμογράφημα

απεικονιστικός έλεγχος

Πώς αντιμετωπίζονται:

Ανάλογα με το αίτιο πρέπει να γίνει και αντίστοιχη αντιμετώπιση. Αν για παράδειγμα

υπάρχει χρόνια παραρρινοκολπίτιδα και σκολίωση διαφράγματος ή και πολύποδες στη μύτη

μπορεί να χρειάζεται ενδοσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση. Έτσι μπορεί η θεραπεία να

περιλαμβάνει από φαρμακευτική αγωγή, επέμβαση, ψυχιατρική υποστήριξη ή και

εφαρμογή ειδικών συσκευών και την αντιμετώπιση των εμβοών.


