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Ορισμός

Εμβοές

‘Hχος αντιληπτός 
μόνο από το 

άτομο, που διαρκεί 
πάνω από 5 λεπτά

Βαθμός 
συναισηθματικής 

αντίδρασης





Τύποι Εμβοών

Σφύζουσες: Ακολουθούν τον σφυγμό (είναι χρήσιμη η επιβεβαίωση). Συχνά οφείλονται σε διαταραχές του 
κυκλοφορικού και μπορεί να υποχωρούν με πίεση στα αγγεία του τραχήλου. Σύσταση για U/S καρωτίδων και 
μαγνητκή αγγειογραφία.

Αντικειμενικές: Ακουστές από τον εξεταστή, συνήθως με στηθοσκόπιο. Κατά κανόνα σφύζουσες

Συνεχείς: Οι συνηθέστερες (90%). Συχνά υψίσυχνες αλλά σε αρκετούς ασθενείς πολυσυχνοτικές. Κυμαινόμενης 
έντασης και διάρκειας

Σωματοασισθητικές: Υπο-ομάδα των συνεχών (15%). Αλλάζουν ένταση ή εξαφανίζονται με κινήσεις του σώματος, 
συνήθως της κεφαλής. Συσχέτιση με σύνδρομο κροταφογναθικής.



Eπιδημιολογία

• 15% αναφέρουν εμβοές σε τρεις ανεξάρτητες καταγραφές σε Αγγλία, 
Σουηδία, Ιταλία

• 50 εκατομμύρια στην Ευρώπη

• 8% διαταράσσει ελαφρά έως μέτρια λειτουργίες όπως η 
συγκέντρωση και ο ύπνος

• 0,5% διαταράσσει καθοριστικά το επίπεδο ποιότητας της ζωής

• Πλειοψηφία ασθενών που αναζητά ιατρική βοήθεια ανήκει στα 
ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα



Εμβοές- Τι σημαίνουν

• 19% των ασθενών είναι πρόθυμοι να τοποθετήσουν εμφύτευμα στον 
εγκέφαλο προκειμένου να απαλλαγούν

• 12% θα ήταν διατεθειμένοι να το κάνουν , απλά για να μειωθεί η 
ένταση στο μισό

• Πάνω από 50% διατεθειμένοι να ξοδέψουν πάνω από 5.000 δολάρια

• 20,3% πάνω από 25.000



Κλινική Προσέγγιση

Σύμπτωμα 
υποκείμενης 

νόσου (Ακουστικό 
Νευρίνωμα)

Συννοσηρότητα 

(Βαρηκοΐα έως και 
90% αλλά ο 

βαθμός βαρηκοΐας 
δεν προβλέπει 

ύπαρξη και 
βαρύτητα εμβοών)

Trigger για την 
εμφάνιση νόσου 

(Κατάθλιψη)



Αξιολόγηση Εμβοών



Άτομα που 
βιώνουν εμβοές

Ασθενείς με εμβοές



Αντικειμενικές(;) Μετρήσεις Εμβοών

• Ταυτοποίηση συχνότητας: Παρουσίαση δύο τόνων και αναζήτηση 
κοντινότερου ήχου στις εμβοές

• Ελάχιστη ένταση ηχοκάλυψης (masking): Αναζήτηση έντασης ήχου
masking που αρκεί για να υποωρήσουν οι εμβοές. Εργαλείο 
εκτίμησης αλλά και εκπαίδευσης του ασθενούς. 

• Το ερέθισμα είναι δυνατό να αλλάξει το χαρακτήρα των εμβοών



Ταυτοποίηση συχνότητας (Pitch Matching)

• Αναζήτηση συχνότητας εμβοών

• Χορήγηση ήχων όλων των συχνοτήτων

• Output:Συχνότητα

• Μεγάλος βαθμός υποκειμενικότητας

• Συνηθέστατα υψηλές συχνότητες

• Συνηθέστατα οι εμβοές πολυτονικές



Χρήση Ερωτηματολογίου

• Υποχρεωτική

• Αξιολόγηση

• Βοήθεια στην 
επιλογή θεραπείας

• Παρακολούθηση



Αντιμετώπιση Εμβοών



Εμβοές

Αναστρέψιμες 
Εμβοές





Counselling

• Επεξήγηση

• Πρόγνωση

• Διακυμάνσεις

• Κατηγορία

• Χρήση ήχων για ανακούφιση

• Αποκλεισμός άλλης παθολογίας

• Διαταραχές ύπνου



Ακουστικά Βαρηκοΐας

• Αποτελεσματικά σε άνω του 
50%

• Η μέθοδος με τη μεγαλύτερη 
πιθανότητα πλήρους 
υποχώρησης των εμβοών

• Maskers

• Ενδείξεις ότι η ενίσχυση στο 
φάσμα συχνοτήτων των 
εμβοών αυξάνει την 
πιθανότητα ελάττωσής τους



Ηχοκάλυψη-Applications

• Η & Τ Sound Therapy : οχι εκτενής επ εξήγηση, αρκετά λεπ τομερής ρύθμιση π αραμέτρων για κάλυψη εμβοών.

• myNoise : ευκολοχρηστη, αρκετά απ λή χωρίς ρύθμιση π ολλων π αραμέτρων,ήχοι φύσης ,βοηθά και σε ηρεμία, απ οβολή στρες
Oticon Tinnitus Sound : συνδεση με ακουστικά βαρηκοΐας, ισοστάθμιση ροής ήχου απ ό το τηλέφωνο στα ακουστικά βαρηκοΐας.

• Relax Melodies : όχι ρύθμιση π ολλών π αραγόντων,λίγο χαοτικό μενού,μελωδίες ,ικανότητα συνδυασμού τους , εκτός απ ό κάλυψη βοηθά και σε ηρεμία, απ οβολή
στρες και επ έλαση ύπ νου.

• Relax Noise 3 : π ολυ απ λό σε χρήση, επ ιλογή ήχου, έντασης αλλά όχι συχνότητας.

• SimplyNoise : π ολύ απ λό σε χρήση, π αρόμοιο με Relax Noise 3* αλλά λίγο π ερισσότερες επ ιλογές σε ρυθμίσεις .

• Tinnitus Notch : μόνη επ ιλογή η συχνότητα .Επ ί π ληρωμή κάπ οιες π αραπ άνω ιδιότητες (π ερισσότεροι ήχοι),αρκετά επ εξηγηματικές οδηγίες

• Tinnitus Balance App : π ολύ καλή και επ εξηγηματική εισαγωγή, μικρή επ ιλογή ήχων και π αραμέτρων

• Tinnitus Therapy (Lite) : αρκετά επ εξηγηματικό στις οδηγίες, ήχοι φύσης ,όχι π ολλές π αράμετροι, εκτός απ ό κάλυψη βοηθά και σε ηρεμία, απ οβολή στρες και
επ έλαση ύπ νου

• Tonal Tinnitus Therapy : καλή επ εξήγηση ,αρκετές π αράμετροι, επ ί π ληρωμή, δωρεάν 7d

• Track Your Tinnitus : π ολυ καλή για καταγραφή εμβοών , π εριέχει ερωτηματολογια

• Whist : αρκετές π αράμετροι να ρυθμίσεις , π ολύ επ εξηγηματικές οδηγίες

• White Noise (Lite) : μόνο white noise, αρκετές επ ιλογές ήχων φύσης, εκτός απ ό κάλυψη βοηθά και σε ηρεμία, απ οβολή στρες και επ έλαση ύπ νου

• Tinnitus Pitch

• Tinnitus Tamer



• Notched Music

• Επιλογή μουσικής 
από τον ασθενή

• Σε κάποιες 
μελέτες, βελτίωση 
εμβοών



Συμπεριφορική Γνωσιακή Θεραπεία

• Για επιλεγμένους ασθενείς

• Γίνεται από ψυχολόγο

• 5-7 συνεδρίες

• Πολύ καλή βιβλιογραφική τεκμηρίωση

• Γίνεται και στην Ελλάδα





Αποκλεισμός υποκείμενης 
παθολογίας

Αξιολόγηση 
βαρύτητας

Ενημέρωση

Masking Therapies, 
Ακουστικό 
Βαρηκοΐας 

Παραπομπή 
σε ψυχολόγο



• Η μεγαλύτερη 
πολυκεντρική μελέτη 
για εμβοές (Γερμανία, 
Ολλανδία, Ισπανία, 
Ελλάδα)

• Δε θα συγκρίνει μόνο τις 
παρεμβάσεις, θα 
προσπαθήσει να 
ανακαλύψει ποιο 
προφίλ ταιριάζει σε 
κάθε θεραπεία

• Decision Support System

• Ασθενείς από 18-80

• Έναρξη 03/2021


