ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
TMHMA AKOOΛΟΓΙΑΣ - ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το αυτί είναι ένα όργανο που εξυπηρετεί δύο
λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισµό:
η µία είναι η αίσθηση της ακοής και η άλλη η αίσθηση
της ισορροπίας του σώµατος και του προσανατολισµού
στον χώρο. Πρόκειται για ένα σύνθετο όργανο που
αποτελείται από το έξω, το µέσο και το έσω αυτί.
Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, αξιοποιώντας
τη διεθνή εµπειρία και µε συνεχή ενηµέρωση και
παρακολούθηση της εξέλιξης της ιατρικής,
των ερευνητικών τεχνολογιών και των θεραπευτικών
µεθόδων, δηµιούργησε το Τµήµα Ακοολογίας Νευροωτολογίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ - ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
Το Τµήµα Ακοολογίας - Νευροωτολογίας
του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, διαθέτοντας
όλη την απαραίτητη υποδοµή που απαιτείται για το
εξειδικευµένο έργο του, παρέχει ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση των διαταραχών της ακοής και της
ισορροπίας, καθώς προσφέρει αποτελεσµατική και
εξατοµικευµένη διάγνωση και αντιµετώπιση ακόµα και
των πιο πολύπλοκων περιστατικών.
Συγκεκριµένα, επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση οξέων
και χρόνιων διαταραχών της ακουστικής λειτουργίας,
όπως είναι η βαρηκοΐα και οι εµβοές, καθώς και των
διαταραχών της ισορροπίας και του προσανατολισµού,
όπως ο ίλιγγος, η ζάλη, η αστάθεια στη βάδιση, οι
ηµικρανίες και οι αιφνίδιες πτώσεις στο έδαφος.
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ΒΑΡΗΚΟΪΑ
Ο όρος «βαρηκοΐα» χρησιµοποιείται για να περιγράψει
τη µείωση της ακουστικής οξύτητας, σε µικρότερο
ή µεγαλύτερο βαθµό. Υπάρχουν 3 τύποι βαρηκοΐας:
1. Βαρηκοΐα αγωγιµότητας: βλάβη στο σύστηµα
αγωγής του ήχου, δηλαδή στο έξω ή µέσο αυτί.
2. Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα: η βλάβη αφορά είτε
τον κοχλία (το κοχλιακό νεύρο) είτε την κεντρική
ακουστική οδό, από το κοχλιακό νεύρο µέχρι τον
ακουστικό φλοιό στον κροταφικό λοβό
του εγκεφάλου.
3. Μικτού τύπου βαρηκοΐα: η συνύπαρξη των
δύο παραπάνω τύπων (αγωγιµότητας και
νευροαισθητήρια).

Θεραπεία
Αφότου γίνει η διάκριση του τύπου της βαρηκοΐας,
θα πρέπει να διερευνηθεί η υποκείµενη αιτία και
να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία. Αυτή µπορεί να
είναι συντηρητική, φαρµακευτική, χειρουργική ή/
και εφαρµογή ακουστικού βοηθήµατος, κοχλιακού
εµφυτεύµατος (ηλεκτρονική συσκευή για την
αποκατάσταση της ακοής).

ΕΜΒΟΕΣ
Με τον όρο εµβοές εννοούµε την αντίληψη κάποιου
ήχου («ήχος - φάντασµα») στο αυτί ή στο κεφάλι,
που επί το πλείστον ακούγεται µόνο από τον πάσχοντα.
Συχνά γίνεται αντιληπτός ως συριγµός ή βουητό, χωρίς
να υπάρχει κάποιο ηχητικό ερέθισµα.

Θεραπεία
Προέχει ο προσδιορισµός των εµβοών µε ειδικές
εξετάσεις και ο αποκλεισµός κάποιας «επικίνδυνης»
αιτίας, όπως το ακουστικό νευρίνωµα, ώστε να
ακολουθήσει η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
Σήµερα υπάρχουν διάφορες µέθοδοι αντιµετώπισης
των εµβοών, όπως η φαρµακευτική αντιµετώπιση,
οι συσκευές ηχοκάλυψης, TRT και η χειρουργική
αντιµετώπιση, οι οποίες επιτυγχάνουν καλό
αποτέλεσµα, προσφέροντας σηµαντική ανακούφιση
στα άτοµα που πάσχουν.

ΙΛΙΓΓΟΣ - ΑΣΤΑΘΕΙΑ
Ο ίλιγγος είναι σύµπτωµα και όχι πάθηση.
Είναι το ψευδές αίσθηµα περιστροφής ή κίνησης του
σώµατος στον χώρο. Οφείλεται συνήθως σε διαταραχή
της λειτουργίας του λαβυρίνθου, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη διατήρηση της ισορροπίας και
του προσανατολισµού.
Ο όρος αστάθεια περιγράφει διαταραχές της στάσης
και της βάδισης, συχνά δυσάρεστες, ενώ, σε ορισµένες
περιπτώσεις, µπορεί να αποτελεί και εκδήλωση
κεντρικής βλάβης. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε τον όρο
«ζάλη», που συχνά αναφέρεται στην περιγραφή άλλων
συµπτωµάτων, όπως τάση για λιποθυµία, κεφαλαλγία,
σκοτοδίνη, αστάθεια ακόµα και απώλεια συνείδησης.

Θεραπεία
Η διάγνωση του συµπτώµατος γίνεται από το ιστορικό
του ασθενούς, την κλινική νευροωτολογική εξέταση και
τον ακοολογικό έλεγχο.
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Η πιο εξειδικευµένη εξέταση, που βοηθά στη
διάγνωση, είναι η βίντεο-νυσταγµογραφία, µια µέθοδος
καταγραφής της δραστηριότητας του αιθουσαίου
συστήµατος, δηλαδή του λαβυρίνθου.
Ανάλογα µε την υποκείµενη πάθηση, ακολουθείται
η κατάλληλη θεραπεία µε ειδικούς χειρισµούς και
ασκήσεις αποκατάστασης του αιθουσαίου, µε σκοπό
την εξάλειψη των συµπτωµάτων του ιλίγγου.
ΙΛΙΓΓΟΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η ηµικρανία είναι ένα από τα χρόνια νοσήµατα που
προκαλούν σηµαντική νοσηρότητα. Υπολογίζεται ότι,
περίπου ένας στους δύο που πάσχουν από ηµικρανία,
έχει λάβει λάθος ή/και καθόλου διάγνωση για την
πάθησή του ενώ πολλοί λαµβάνουν ακατάλληλη αγωγή,
όπως για ρινοκολπίτιδα ή άλλη µη ηµικρανικού τύπου
κεφαλαλγία. Περίπου ένας στους τρεις πάσχοντες από
ίλιγγο ηµικρανικού τύπου έχει συµπτώµατα ιλίγγου ζάλης που χρήζουν αιθουσαίας αποκατάστασης, δηλαδή
αποκατάστασης των συµπτωµάτων του ιλίγγου.
Είναι χαρακτηριστικό πως, σε βάθος χρόνου, στους
ασθενείς αυτούς αυξάνονται τα επεισόδια ζάλης ενώ
ταυτόχρονα µειώνονται τα συµπτώµατα της ηµικρανίας.

Θεραπεία
Η αντιµετώπιση του ιλίγγου ηµικρανικού τύπου
γίνεται µε τον συνδυασµό φαρµακευτικής αγωγής,
τροποποίησης των καθηµερινών συνηθειών και
περιορισµού των προδιαθεσικών παραγόντων, όπως
είναι η διατροφή, ο ύπνος, το άγχος και η άσκηση.
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