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Εισαγωγή
Η απώλεια της ακοής αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο για την από-

κτηση και τη διατήρηση αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιο-
τήτων. Η αντίληψη και η παραγωγή της ομιλίας και, ιδιαίτερα στα 
παιδιά, η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας, εξαρτάται από τη δυ-
νατότητα επεξεργασίας των ακουστικών πληροφοριών.

Στους ενήλικες, η βαρηκοΐα και περισσότερο η κώφωση επιφέ-
ρει κοινωνική απομόνωση, άγχος και μελαγχολία1.

Στα παιδιά, η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας είναι ένα σημα-
ντικό πρώτο βήμα στη διαχείριση των επιπτώσεων της εξασθένισης 
της ακοής. Μόλις αναγνωριστεί η βαρηκοΐα, το επίπεδο υπολειπό-
μενης ακοής, εάν υπάρχει, πρέπει να καθοριστεί και να συστήνεται 
μια κατάλληλη ακουστική ενίσχυση, ώστε να αρχίσει όσο το δυ-
νατό πιο γρήγορα η εκμάθηση της ομιλίας μέσω λογοθεραπευτι-
κής παρέμβασης, καθώς και η εκπαίδευση και η ψυχολογική υπο-
στήριξη του παιδιού και των γονέων.

Η τεχνολογία σήμερα
Ο ωτορινολαρυγγολόγος είναι ο μόνος αρμόδιος για την εντόπιση 

και τη διάγνωση της ακουστικής αναπηρίας και συχνά είναι η πρώτη, 
εάν όχι η μόνη, πηγή πληροφοριών που έχουν οι γονείς σχετικά με 
τις διάφορες εκπαιδευτικές επιλογές και μορφές επικοινωνίας που 
είναι διαθέσιμες για τις οικογένειες παιδιών με ακουστική αναπηρία. 
Μία άρτια συμβουλευτική προσέγγιση της οικογένειας προϋποθέ-
τει μια άρτια οργανωμένη διεπιστημονική ομάδα με επαγγελματίες 
διαφόρων ειδικοτήτων. Η συμβουλευτική βαρήκοων και γονέων 
μικρών παιδιών με βαρηκοΐα, είναι ένα σημαντικό και τεράστιο κε-
φάλαιο, που ξεκινά από τη στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέ-
σματος των διαγνωστικών ακοολογικών εξετάσεων.

Η συμβατική ενίσχυση είναι συνήθως η αρχική διαδικασία που 
επιλέγεται. Εάν τα ακουστικά βοηθήματα προσφέρουν ελάχιστο ή 
κανένα όφελος, τα κοχλιακά εμφυτεύματα αποτελούν θεραπευτι-
κή επιλογή. Τα ακουστικά βοηθήματα χωρίζονται στις επόμενες κα-
τηγορίες:

1. Γενικά βοηθήματα.
2. Ακουστικές Προθέσεις ή Ακουστικά Βαρηκοΐας.
3.  Εμφυτεύσιμες Προθέσεις (ΒΑΗΑ, Vibrant Soundbridge, TICA 

κ.α.).
4.  Εμφυτεύσιμα Ακουστικά Συστήματα (Κοχλιακά Εμφυτεύματα και 

Εμφυτεύματα Εγκεφαλικού Στελέχους).
Όσα αναφέρονται παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντι-

μετώπιση της βαρηκοΐας, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι 
προθέσεις, ακουστικές και εμφυτεύσιμες, αυξάνουν την ικανότη-
τα επικοινωνίας του ασθενή, αλλά μόνο τα εμφυτεύσιμα ακουστι-
κά συστήματα (όπως τα κοχλιακά εμφυτεύματα) παρακάμπτουν το 
όργανο της ακοής που δε λειτουργεί σωστά και συμπεριφέρονται 
σαν ένα τεχνητό όργανο.

Γενικά βοηθήματα
Ως γενικά βοηθήματα αναφέρουμε τα βοηθήματα ή τα εξαρτή-

ματα για τους βαρήκοους που είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με 
τα ακουστικά βαρηκοΐας ή τα κοχλιακά εμφυτεύματα, λύνουν προ-
βλήματα της καθημερινότητας και περιλαμβάνουν:

1) Συστήματα που μετατρέπουν τις ακουστικές ενδείξεις, ώστε να 
γίνονται αντιληπτές με την όραση ή την αφή. Οι πιο διαδεδομένες 
συσκευές προειδοποίησης είναι οι φωτεινές ενδείξεις για το κουδού-
νι της εξώπορτας ή του τηλεφώνου και τα ξυπνητήρια με δόνηση. 
Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες συσκευές, όπως φλας που αναβο-
σβήνουν στο κλάμα του μωρού ή στην ανίχνευση καπνού και απευ-
θύνονται σε άτομα με βαριές βαρηκοΐες ή κωφώσεις.

Σημαντικοί στην αποκατάσταση της βαρηκοΐας - κώφωσης είναι οι 
δερματικοί αισθητήρες σωματικού τύπου. Είναι εξωτερικές προθέ-
σεις σε σχήμα μικρού κουτιού και μετατρέπουν τους ήχους σε δό-
νηση προσαρμοσμένη στη συχνότητα ερεθισμού του δέρματος, δη-
λαδή 10 με 1000Hz και με μεγαλύτερη ευαισθησία στα 250Hz. Η 
διάκριση συχνοτήτων που προσφέρουν είναι περίπου 20% (έναντι 
του 0,2% του αυτιού) και το δυναμικό εύρος είναι περίπου 30dB 
(έναντι των 100dB του αυτιού). Τοποθετούνται στο στήθος των παι-
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διών με τη βοήθεια ελαστικής ζώνης ώστε να επιτρέπουν την από-
λυτη ελευθερία των κινήσεων. Με τους δερματικούς αισθητήρες του 
ήχου επιταχύνεται η απόκτηση της αίσθησης του ήχου και επιτρέπει 
καλύτερο έλεγχο της φώνησης. Ασφαλώς δε βοηθούνε στη διάκρι-
ση και στην αναγνώριση της ομιλίας2. Απευθύνονται σε μικρά παι-
διά με βαριές βαρηκοΐες ή κωφώσεις, μαζί με ακουστικά βαρηκοΐ-
ας, ως προετοιμασία για την κοχλιακή εμφύτευση.

2) Συστήματα που εκπέμπουν σε απόσταση την παραγόμενη φω-
νή και καλυτερεύουν τη σχέση σήματος/θορύβου σε ποικίλες κατα-
στάσεις ακρόασης, δηλαδή επιτρέπουν την επιλεκτική ακρόαση του 
ομιλητή σε θορυβώδες περιβάλλον.

Τα συστήματα αυτά εκπέμπουν τη φωνή του ομιλητή από ένα μι-
κρόφωνο-πομπό, με υψηλής τεχνολογίας ραδιοσυχνότητες (FM), 
στο δέκτη που ενώνεται σε ειδικές υποδοχές στα ακουστικά βαρη-
κοΐας ή τα κοχλιακά εμφυτεύματα παρακάμπτοντας το θόρυβο του 
περιβάλλοντος, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ασθενών 
με βαρηκοΐα αντίληψης (εικόνα 1). Η σημερινή τεχνολογία επιτρέ-
πει υψηλή ποιότητα ήχου και ελάχιστο μέγεθος του δέκτη, ώστε 
να μην αλλάζει ιδιαίτερα η αισθητική και το βάρος του ακουστι-
κού. Υπάρχουν δύο τύποι μικροφώνων ανάλογα με την επιλογή 
του χρήστη. Το πρώτο είναι ένα ειδικής σχεδίασης κατευθυντικό μι-
κρόφωνο, ώστε ο χρήστης να «σημαδεύει» τον ομιλητή που πα-
ρακολουθεί. Το δεύτερο επιτρέπει την τοποθέτησή του μπροστά ή 
πάνω στον ομιλητή, όπως π.χ. στη δασκάλα στο σχολείο. Είναι πο-
λύ χρήσιμο στην εκπαίδευση του βαρήκοου κατά τη λογοθερα-
πεία, δίνοντας ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα στην αναγνώ-
ριση και κατά συνέπεια στην κατανόηση και στη σωστή εκφορά του 
προφορικού λόγου.

Σε πολλές περιπτώσεις βαρηκοΐας, όπως στην πρεσβυακουσία, 
το κύριο, αν όχι το μόνο πρόβλημα επικοινωνίας που παραπονού-
νται οι ασθενείς είναι η παρακολούθηση της τηλεόρασης ή του ρα-
διοφώνου. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι πιο χρήσιμο να προτείνουμε 
εξειδικευμένες συσκευές, όπως ακουστικά μουσικής με υπέρυθρες 
ακτίνες, πού εκτός του ότι κοστίζουν λιγότερο, είναι πιο απλές στη 
χρήση τους και έχουν υψηλή απόδοση και ποιότητα ήχου.

3) Συστήματα ή συσκευές που επιτρέπουν ή καλυτερεύουν την 

επικοινωνία μέσω του τηλεφώνου, αφήνοντας τις εναλλακτικές λύ-
σεις με γραπτό λόγο όπως FAX, μηνύματα από κινητό κ.λπ.

Η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντούν οι βαρήκοοι αλλά και οι 
χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας ή κοχλιακών εμφυτευμάτων είναι η 
επικοινωνία τους μέσω τηλεφώνου, γιατί η τηλεφωνική γραμμή επι-
τρέπει ένα στενό φάσμα ήχου με αποτέλεσμα την έλλειψη ορισμέ-
νων αρμονικών και στοιχείων του λόγου, ώστε δυσκολεύουν ακόμα 
περισσότερο την κατανόηση της ομιλίας. Επίσης δύσκολη είναι και η 
σύζευξη του μικροφώνου με το μεγάφωνο του τηλεφώνου.

Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, υπάρχουν ειδικά καλώδια 
απευθείας ή επαγωγικής σύνδεσης με το τηλέφωνο, που ενώνονται 
στα ακουστικά βαρηκοΐας ή τα κοχλιακά εμφυτεύματα ή ακόμα στα 
συστήματα FM τους, ώστε να εξαφανιστούν οι εξωτερικοί θόρυβοι 
και να αυξηθεί η ποιότητα ακρόασης.

Στη κατηγορία αυτή ανήκουν και συσκευές όπως τηλέφωνα με 
ενισχυμένα μεγάφωνα ακουστικού ή ακόμα ειδικά τηλέφωνα που 
αντί για μεγάφωνο έχουν έναν ισχυρό δονητή ώστε να χρησιμοποι-
είται η οστική οδός. Σήμερα υπάρχουν και τηλεφωνικές συσκευές 
με οπτικοακουστική επικοινωνία, ώστε να γίνεται χρήση και της χει-
λεοανάγνωσης.

Ακουστικά βαρηκοΐας
Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ενισχυτές του ήχου που έχουν εξε-

λιχθεί ακολουθώντας την τεχνολογία του σήμερα και αποτελούνται 
βασικά από το μικρόφωνο, την ενισχυτική βαθμίδα (ενισχυτής) και το 
μεγάφωνο. Οι διάφοροι ήχοι συλλέγονται μέσω του μικροφώνου, 
όπου μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήμα, ενισχύονται και επεξεργά-
ζονται από τον ενισχυτή και εξέρχονται προς τον ακουστικό πόρο μέ-
σω του μεγαφώνου3. Επιπλέον, απαιτείται η τοποθέτηση μπαταρί-
ας που εξασφαλίζει την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία του4. 
Υπάρχουν 5 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοΐας, που η ονομασία 
τους δόθηκε ανάλογα με τη θέση που εφαρμόζονται: Οπισθωτιαία, 
Ενδωτιαία, Ενδοκαναλικά, Ακουστικά Γυαλιά και Σωματικού Τύπου. 
Τα τελευταία χρόνια τα οπισθωτιαίου, ενδωτιαίου και ενδοκαναλικού 
τύπου εφαρμόζονται με μεγαλύτερη συχνότητα λόγω των πολλών 
πλεονεκτημάτων τους, ενώ η εφαρμογή των ακουστικών γυαλιών 

Εικόνα 1. Συστήματα FM που προσαρμόζονται σε ακουστικά 
βαρηκοΐας και ενσωματωμένα στον επεξεργαστή ομιλίας του κο-
χλιακού εμφυτεύματος.

Εικόνα 2. Οι 3 τύποι ακουστικών. Ενδοκαναλικού, ενδωτιαίου και 
οπισθωτιαίου τύπου.
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και σωματικού τύπου έχει περιορισθεί (εικόνα 2).
Ανάλογα με τον τρόπο που επεξεργάζονται το ηχητικό σήμα, δια-

κρίνονται σε αναλογικά (συμβατικά, προγραμματιζόμενα, τηλεχειρι-
ζόμενα και αυτόματα) και της νέας τεχνολογίας, τα ψηφιακά.

Άλλες παράμετροι που διαφοροποιούν τα ακουστικά βαρηκοΐας 
είναι η μορφολογία τους, ο τρόπος σύζευξης αυτιού - ακουστικού, 
η λειτουργία του μικροφώνου στο χώρο, ο αριθμός των μικροφώ-
νων που χρησιμοποιούνται, η κατηγορία του ενισχυτή, το νούμερο 
των περιοχών των συχνοτήτων, το νούμερο των προγραμμάτων και 
η ύπαρξη εισόδου για εξωτερικές πηγές ήχου.

Γενικά τα ακουστικά βαρηκοΐας έχουν ένδειξη σε περιπτώσεις βα-
ρηκοΐας, που δεν ανατάσσονται με εγχείρηση ή φαρμακευτική αγω-
γή, με όριο τα 70-80dΒ περίπου προς αποφυγή του φαινομένου 
Larsen (μικροφωνισμός ή σφύριγμα).

Στις περιπτώσεις παιδικής βαρηκοΐας (μέχρι την ηλικία των 12-14 
ετών), στις περιπτώσεις ατόμων ηλικίας άνω των 70-75 χρόνων και 
τέλος όταν η βαρηκοΐα βρίσκεται σε επίπεδο των 70-80dB, τα οπι-
σθωτιαίου τύπου ακουστικά αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη λύ-
ση5. Τα ενδωτιαίου τύπου εφαρμόζονται σε βαρηκοΐες μεσαίου βαθ-
μού με ελαφρά καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και με αξιοποίηση 
των ιδιοτήτων του πτερυγίου του αυτιού5. Τα ενδοκαναλικού τύπου 
εφαρμόζονται σε ελαφρού βαθμού βαρηκοΐες, λόγω της μικρότε-
ρης ενίσχυσης που παρέχουν, με άριστα αισθητικά αποτελέσματα 
και με αξιοποίηση των ιδιοτήτων του πτερυγίου και του έξω ακου-
στικού πόρου, δηλαδή το κέρδος ποιότητας και ενίσχυσης (περίπου 
15dB σε συνδυασμό με το ότι απέχουν μόλις 5mm από την τυμπα-
νική μεμβράνη) και την καλύτερη απόδοση σε αέρα, στο τηλέφω-
νο κ.λπ.6. Όμως, λόγω της θέσης τοποθέτησης και του μεγέθους 
τους, δυσκολεύουν την καθημερινή χρήση, τον καθαρισμό και την 
αεροστεγή προσαρμογή τους καθώς και τους χειρισμούς των εξω-
τερικών ρυθμίσεων.

Στον ευαίσθητο τομέα της παιδικής βαρηκοΐας, αμέσως μετά τον 
πρωταρχικό ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης θα πρέπει να γίνει με με-
γάλη προσοχή η επιλογή και η εφαρμογή του κατάλληλου ή των 
κατάλληλων ακουστικών. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και η ανά-
λογη ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων, που παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στην αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας, η οποία απαιτεί 
τη συμβολή και συνεργασία ειδικών στον τομέα αυτό.

Στις περιπτώσεις παιδικής βαρηκοΐας εφαρμόζονται ακουστικά βα-
ρηκοΐας και στα δύο αυτιά, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλη 
ακουστική ενίσχυση, καλύτερη εντόπιση της κατεύθυνσης του ήχου 
και πρόσθετη βελτίωση έως και 20% στη διάκριση της ομιλίας, που 
συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του λόγου5,7.

Τα ακουστικά που επιλέγονται και εφαρμόζονται στα παιδιά πρέ-
πει να διαθέτουν ιδιαίτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. 
Αυτά είναι οι ειδικές εσωτερικές ρυθμίσεις, το μεγάλο φάσμα συ-
χνοτήτων, να είναι όσο το δυνατόν λεπτά σε μέγεθος, ανατομικά, 
εύκολα στις εξωτερικές ρυθμίσεις και να διαθέτουν ακουστική εί-
σοδο για σύνδεση με εκπαιδευτικά (FM) και άλλα οπτικοακουστικά 
συστήματα (CD player)5. Οι ρυθμίσεις των ακουστικών είναι βασι-
κά δύο ειδών: εξωτερικές που γίνονται από το χρήστη για τη σω-
στή λειτουργία και απόδοση του ακουστικού, και εσωτερικές που 
γίνονται από τον ειδικό εφαρμογών (ακοοπροσθετιστή) για την κα-
λύτερη αναπαραγωγή των ήχων και κυρίως τη φωνή, απαλλαγμέ-
νη από θορύβους και παράσιτα. Οι ρυθμίσεις αυτές ορίζουν το φά-
σμα λειτουργίας του ακουστικού, που βρίσκεται πολύ κοντά στο 
φάσμα του εκάστοτε ακοογράμματος, από τον ουδό της ακοής έως 

τον ουδό δυσφορίας, αλλά προοδευτικά αυξανόμενες (μέσα σε 5 
με 6 βδομάδες) ώστε να προσαρμόζεται ο εγκέφαλος στα ισχυρό-
τερα ερεθίσματα8.

Τα αναλογικά Α.Β. είναι ενισχυτές με χειροκίνητες ρυθμίσεις με μι-
κροποτενσιόμετρα, που τείνουν να εξαφανιστούν και αυτά μετά την 
εμφάνιση των προγραμματιζόμενων, αν και βρίσκονται μερικά μο-
ντέλα από αυτά λόγω του χαμηλού κόστους τους9.

Τα προγραμματιζόμενα Α.Β. είναι πιο διαδεδομένα λόγω του με-
γαλύτερου φάσματος ενίσχυσης συγκριτικά με τα αναλογικά και 
επίσης της καλύτερης προσαρμογής τους στις ανάγκες του ασθε-
νή. Στην πράξη, τα προγραμματιζόμενα είναι σα να περιέχουν πολ-
λά επιμέρους αναλογικά Α.Β. με πολλές παραμέτρους, ώστε με τη 
ρύθμισή τους να προσφέρουν μια πολύ πιο ακριβή προσαρμογή 
στον ασθενή. Έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ενίσχυσης, ευελιξία 
στη ρύθμιση και πολλά προγράμματα που αλλάζουν από το χρή-
στη, σε μερικά μοντέλα με τηλεχειριστήριο, προσφέροντας λύσεις 
για όλες τις συνθήκες ακρόασης.

Η καλύτερη ποιότητα στηρίζεται στους καινούργιους τύπους ενι-
σχυτών με χαμηλή παραμόρφωση ακόμα και σε μεγάλες εντάσεις, 
καθώς και σε καλύτερη ανταπόκριση στις ψηλές συχνότητες. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν καλύτερη διάκριση, κυρίως των συμ-
φώνων, ακόμα και σε περιβάλλον με θόρυβο.

Η ευελιξία στη ρύθμιση που γίνεται με έναν υπολογιστή με τα κα-
τάλληλα προγράμματα χειρισμού, δίνει τη δυνατότητα της διαμόρ-
φωσης των χαρακτηριστικών της ενίσχυσης ώστε να έχουμε πραγ-
ματικά πολύ καλή προσαρμογή στις ανάγκες του ασθενή. Τα πολλά 
προγράμματα που στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία μπορούν 
να μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της ενίσχυσης ώστε να προσαρ-
μόζονται σε όλες τις συνθήκες, από ένα ήσυχο περιβάλλον ως και 
τα πολύ θορυβώδη.

Η χρήση των τηλεχειριστηρίων εκτός από την εύκολη αλλαγή των 
προγραμμάτων διευκολύνει τους ασθενείς με δυσκολία στο χειρισμό 
καθώς και στη ρύθμιση των παιδικών Α.Β. από τους γονείς.

Τα ψηφιακά Α.Β. αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη των προγραμμα-
τιζόμενων, γιατί εκτός από την λεπτομερή προσαρμογή επιτρέπουν 
και το χειρισμό του ακουστικού σήματος.

Ο σκοπός με τα Α.Β. είναι να αποκατασταθεί η διάκριση στις ελα-
φρές και μεσαίες βαρηκοΐες και η ακοή στις βαριές. Πρωταρχικός 
σκοπός στην πρώτη περίπτωση είναι να διαμορφώσουμε τον ήχο 
και στη δεύτερη να τον ενισχύσουμε.

Τα Α.Β. που επιτρέπουν εξειδικευμένη διαμόρφωση είναι τα ψη-
φιακά και αυτά με τη μεγαλύτερη ενίσχυση είναι τα προγραμματι-
ζόμενα.

Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει τη διαμόρφωση του ακουστικού 
σήματος σε πραγματικό χρόνο, χωρίζοντάς το σε επιμέρους φάσματα 
συχνοτήτων, αντίστοιχα με αυτά του κοχλία, που το καθένα ενισχύει 
τον ήχο βάσει αλγορίθμων ώστε να μειώνονται οι τυχαίοι θόρυβοι 
με προβολή της ομιλίας9,10. Σε αυτό βοηθούν και οι ρυθμίσεις των 
φίλτρων του κέρδους, του αυτοματισμού συμπίεσης των δυνατών 
ήχων κ.ά. Η τεχνολογία των κατευθυντικών μικροφώνων καθώς και 
των πολλαπλών ώστε να αφαιρείται ο θόρυβος του περιβάλλοντος 
βοηθούν στον προσανατολισμό της πηγής του ήχου9,11.

Τα ψηφιακά Α.Β. περιέχουν τις πιο μοντέρνες τεχνολογίες που στη-
ρίζονται στις νέες απόψεις της φυσιοπαθολογίας στην ΩΡΛ, αλλά η 
χρήση τους απαιτεί τη γνώση των ορίων τους, ώστε να αποφευχθεί 
η άσκοπη χρήση τους κυρίως για τις προσδοκίες του ασθενή για το 
αποτέλεσμα. Για να γίνουν κατανοητά τα όρια και συνεπώς τα προ-
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τερήματα των ψηφιακών Α.Β., πρέπει να θυμηθούμε τη λειτουργία 
του συστήματος της ακοής και ιδιαίτερα του κοχλία, που επιτρέπει 
καταρχήν να ακούμε και κατόπιν να διακρίνουμε. Στις νευροαισθη-
τήριες βαρηκοΐες συνήθως τα πρώτα που προσβάλλονται είναι τα 
έξω τριχωτά κύτταρα και έτσι λείπει η βασική λειτουργία τους του 
συγχρονισμού, προκαλώντας όχι τόσο βαρηκοΐα αλλά ανεπάρκεια 
διάκρισης. Είναι συχνό το παράπονο των ασθενών «ακούω αλλά 
δεν καταλαβαίνω».

Στις μεγάλου βαθμού νευροαισθητήριες βαρηκοΐες προσβάλλο-
νται και τα έσω τριχωτά κύτταρα και η σημαντικότερη ανεπάρκεια εί-
ναι της ακοής και κατά δεύτερο λόγο της διάκρισης. Στις περιπτώσεις 
αυτές θα ήταν καλύτερη η επιλογή προγραμματιζόμενων Α.Β.

Συμπερασματικά, τα ψηφιακά Α.Β. συνήθως δεν αποκαθιστούν 
τις βαριές βαρηκοΐες, αλλά έχουν άριστα αποτελέσματα στις ελα-
φρού και μέσου βαθμού.

Τελευταία εμφανίστηκαν ορισμένα ψηφιακά Α.Β. που εκτός από 
άριστη επεξεργασία και διαμόρφωση προσφέρουν και μεγάλες ενι-
σχύσεις στην έξοδό τους, ώστε να χρησιμοποιούνται στις βαριές βα-
ρηκοΐες.

Τα ψηφιακά Α.Β. λοιπόν είναι μια πολύ καλή λύση για τις νευρο-
αισθητήριες βαρηκοΐες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο και να 
αυξηθούν η πιστότητα της απόδοσης, η ποιότητα διαμόρφωσης και 
οι ρυθμίσεις των ακουστικών ερεθισμάτων, σίγουρα διευκολύνουν 
την ακοή, αλλά το αποτέλεσμα περνάει πάντα από ένα όργανο που 
δε λειτουργεί καλά. Οι χαρακτηριστικές παραμορφώσεις των βαρη-
κοϊών αυτών παραμένουν και αυτός είναι ο «λαιμός του μπουκα-
λιού» απ’ όπου περνούν όλες οι ακουστικές πληροφορίες που δέ-
χονται οι ασθενείς αυτοί.

Επίσης, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ακόμα και σε βαριές βαρη-
κοΐες, με υπολειμματική ακοή, είναι απαραίτητη η χρήση των ακου-
στικών βαρηκοΐας, κυρίως στα παιδιά, ως την τοποθέτηση κοχλιακού 
εμφυτεύματος. Αυτό όχι ως τελική αποκατάσταση, αλλά ως πρώτο 
στάδιο σε συνδυασμό με την πρώιμη παρέμβαση, για την εκκίνηση 

ή τη διατήρηση της επαφής με τον ήχο, έστω και για μόνο λίγες και 
χαμηλού φάσματος συχνότητες, που αποκλείει την καλή ακουστι-
κή άρα και την ομιλητική εξέλιξη του παιδιού, αλλά διατηρεί ενερ-
γό το κέντρο της ακοής και δημιουργεί τη δεξαμενή της ακουστικής 
μνήμης που θα τελειοποιηθεί μετά την εμφύτευση.

Εμφυτεύσιμες προθέσεις
Τελευταία εμφανίστηκαν οι εμφυτεύσιμες προθέσεις, δηλαδή προ-

θέσεις προγραμματιζόμενες ή ψηφιακές που τοποθετούνται χειρουρ-
γικά, μερικώς ή ολόκληρες, στο μέσο αυτί.

Κατασκευαστικώς η διαφορά τους με τα ακουστικά βαρηκοΐας εί-
ναι ότι το ενισχυμένο σήμα που μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια δεν κινεί την μεμβράνη του μεγαφώνου, ώστε να παραχθεί 
ήχος, αλλά ένα συμπαγές μικροσύστημα που προκαλεί δονήσεις.

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά που το σύστημα δονητού το-
ποθετείται στο μαστοειδές οστό και αυτά που ο δονητής στερεώνε-
ται στον άκμονα ή τον αντικαθιστά.

Α) Το όστεο-ενοποιημένο σύστημα (BAHA, bone anchored hearing 
aid), που τοποθετείται χειρουργικά στο μαστοειδές οστό και ισοδυ-
ναμεί με τα Α.Β. δια της οστικής οδού, που προκαλούν ερεθισμό 
του κοχλία, με δονήσεις, απευθείας δια της οστικής οδού και όχι δια 
της ακουστικής αλυσίδας (τύμπανο – οστάρια), με πολύ καλύτερη 
πρόσφυση (εικόνα 3).

Ενδείκνυται σε ασθενείς άνω των 5 ετών, με δυσπλασίες και απλα-
σίες του έξω και μέσου αυτιού (π.χ. ατρησίες του έξω ακουστικού 
πόρου), σε χρόνιες ωτίτιδες και εξωτερικές ωτίτιδες που απαγορεύ-
ουν τη χρήση ακουστικού βαρηκοΐας με εκμαγείο και σε βαρηκοΐες 
αγωγιμότητας, που απαιτούν καλύτερη πρόσφυση δονητή – οστού, 
με οστικό ουδό έως 45dB (για το μοντέλο HC 220 έως 60dB) και 
ομιλητική ακοομετρία πάνω από 60 %12.

Β) Το σύστημα που ενεργεί μηχανικά πάνω στην οστική αλυσίδα, 
αναπαράγοντας και ενισχύοντας τις κινήσεις της, έχει ένδειξη στις νευ-
ροαισθητήριες βαρηκοΐες.

Σήμερα, πιο διαδεδομένες προθέσεις του τύπου αυτού είναι δύο 
που διαφοροποιούνται από τις κατασκευαστικές τους διαφορές και 
από τους ασθενείς που απευθύνονται:

1) Η πρόθεση Vibrant Soundbridge αποτελείται από δύο μέρη, ένα 
εξωτερικό και ένα εσωτερικό, που επικοινωνούν μεταξύ τους με μία 
κεραία μέσω επαγωγικών κυμάτων (ημιεμφυτεύσιμη πρόθεση)13.

Το εξωτερικό τμήμα είναι ένα ψηφιακό Α.Β., χωρίς μεγάφωνο, που 
μεταδίδει τα σήματα μέσω πηνίου στο εσωτερικό μέρος και μεταφέ-
ρονται σε έναν ηλεκτρομαγνητικό δονητή (σε αντικατάσταση του με-
γαφώνου) σταθεροποιημένο απευθείας πάνω στον άκμονα.

Απευθύνεται σε ασθενείς άνω των 18 ετών με τύμπανο και οστι-
κή αλυσίδα φυσιολογικά και με βαρηκοΐα που ο ουδός ακοής εί-
ναι 30 με 65dB στις συχνότητες 500Hz έως 50 με 85dB στα 4KHz 
αντίστοιχα13.

2) Το δεύτερο σύστημα είναι το TICA®  (Tübinger Implantierbaren 
Communications Assistenten), όλο εμφυτεύσιμο14.

Αυτή η πρόθεση χρησιμοποιεί έναν πιεζοηλεκτρικό δονητή που το-
ποθετείται στην κεφαλή του άκμονα. Οι ενδείξεις αυτής της συσκευής 
είναι περιορισμένες σε νευροαισθητήριες βαρηκοΐες με υπόλειμμα 
ακοής στις μεσαίες και στις χαμηλές συχνότητες. Λειτουργεί με επα-
ναφορτιζόμενη μπαταρία που επιτρέπει τη χρήση για 50 ώρες μετά 
από εξωτερική φόρτιση 2 ωρών. Η ζωή της μπαταρίας αυτής είναι 3 
με 5 χρόνια και μετά απαιτείται αλλαγή χειρουργικά15.

Άλλα συστήματα βρίσκονται στη φάση του πειραματισμού λόγω της 

Εικόνα 3. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος BAHA.
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ανάγκης για καλύτερη ακοή αλλά και προς χάρη της αισθητικής.
Τα μειονεκτήματα των εμφυτεύσιμων Α.Π. είναι κατ’ αρχάς η 

ανάγκη χειρουργικής επέμβασης και η πιθανότητα επιδείνωσης 
της βαρηκοΐας διεγχειρητικά, λόγω χειρισμών. Απευθύνονται σε 
πολύ συγκεκριμένο και μικρό φάσμα βαρηκοϊών και αποτελού-
νται από ευάλωτα μηχανικά μέρη.

Ειδικότερα στις ολόκληρα εμφυτεύσιμες Α.Π., παρόλο που ικα-
νοποιούν απόλυτα το αισθητικό μέρος, χρειάζονται περιοδικά χει-
ρουργικές επεμβάσεις για την αλλαγή της μπαταρίας και για την 
ανανέωση του ενισχυτικού συστήματος και για το λόγο αυτό δε 
χρησιμοποιούνται συχνά.

Εμφυτεύσιμα συστήματα
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα κοχλιακά εμφυτεύματα και 

τα εμφυτεύματα εγκεφαλικού στελέχους.
Α) Τα Κοχλιακά Εμφυτεύματα (Κ.Ε.) είναι το τελευταίο επίτευγ-

μα της τεχνολογίας. Είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία αντι-
καθιστά όλο το σύστημα της ακοής (κυρίως τα αισθητικά τριχωτά 
κύτταρα του οργάνου του Corti, στον κοχλία) και μετατρέπει τη 
μηχανική ηχητική ενέργεια σε ηλεκτρικά σήματα που μπορούν να 
φτάσουν με τη βοήθεια ηλεκτροδίων στο κοχλιακό νεύρο, που 
τοποθετούνται εκεί κατόπιν λεπτής χειρουργικής επέμβασης, σε 
ασθενείς με βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης ή κώφωση. Πρό-
κειται δηλαδή, για ένα βιονικό αυτί. Υπολογίζεται ότι περισσότε-
ροι από 100.000 άνθρωποι, όλων των ηλικιών, με μια σοβαρή, 
στα όρια της κώφωσης απώλεια ακοής, ωφελούνται τώρα από 
ένα κοχλιακό σύστημα εμφυτεύματος16-17.

Η σημερινή μορφή του κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελείται 
από δύο τμήματα: το εξωτερικό και το εσωτερικό (εικόνα 4).

Το εξωτερικό τμήμα, ο επεξεργαστής ομιλίας (speech processor) 
τοποθετείται οπισθοωτιαία, έχει μέγεθος κοινού ακουστικού βα-
ρηκοΐας και δέχεται τους ήχους με ένα μικρόφωνο, τους φιλτρά-
ρει και τους κωδικοποιεί με μια προκαθορισμένη στρατηγική. Τα 
επεξεργασμένα σήματα φτάνουν σε ένα πηνίο, που συγκρατεί-
ται με τη βοήθεια ενός μαγνήτη στο δέρμα στη θέση του εσωτε-
ρικού τμήματος, δηλαδή του δέκτη. Από εκεί το σήμα, με τα δε-
δομένα αλλά και την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία του 

εμφυτεύματος, μεταφέρονται με μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυ-
μάτων στο εσωτερικό τμήμα, στο εμφύτευμα. Υπάρχουν και επε-
ξεργαστές ομιλίας που βρίσκονται σε ξεχωριστό κουτί, σωματικού 
τύπου, ώστε να δίνουν μεγαλύτερη ισχύ και μεγαλύτερη αυτονο-
μία στην μπαταρία καθώς και ευκολία χειρισμών για τα βρέφη και 
τα μικρά παιδιά σε βάρος της αισθητικής.

Όλοι οι επεξεργαστές ομιλίας διαθέτουν μνήμες προγραμμάτων 
(maps) και εξωτερικές ρυθμίσεις για το χρήστη, ώστε να προσαρ-
μόζονται σε διάφορες καταστάσεις ακρόασης, καθώς και είσοδο για 
εξωτερικές πηγές ήχου ή βοηθήματα τύπου FM.

Το εσωτερικό τμήμα, το εμφύτευμα, αποτελείται από ένα πηνίο-
δέκτη, από το μικροϋπολογιστή και από ένα λεπτότατο καλώδιο που 
φέρει σειρά ηλεκτροδίων (από 12 έως 22, ανάλογα με το εμφύτευ-
μα). Το εμφύτευμα δεν περιέχει μπαταρία και η απαραίτητη ενέργεια 
που χρειάζεται για να λειτουργήσει, μεταφέρεται από τον εξωτερικό 
επεξεργαστή ομιλίας μαζί με τις πληροφορίες (data).

Όλα τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από ιστοσυμβατά υλικά 
(σιλικόνη, κεραμικά, τιτάνιο).

Με μια λεπτή χειρουργική επέμβαση, αφού γίνει μαστοειδεκτομή 
και διάνοιξη της βασικής έλικας του κοχλία, τοποθετείται το Κ.Ε. στο 
κροταφικό οστό και τα ηλεκτρόδιά του μέσα στον κοχλία.

Το πηνίο συλλαμβάνει τις πληροφορίες και τις μεταφέρει στο μι-
κροϋπολογιστή ώστε να αποκωδικοποιηθούν και να κατανεμηθούν 
στα επιμέρους ηλεκτρόδια. Αυτά είναι τοποθετημένα μέσα στην τυ-
μπανική κλίμακα του κοχλία, κατανεμημένα στις νευρικές απολήξεις 
του κοχλιακού νεύρου, ώστε το κάθε ηλεκτρόδιο να ερεθίζει τις αντί-
στοιχες νευρικές ίνες του ακουστικού νεύρου στο σπειροειδές γάγ-
γλιο και να προσομοιώνουν ηλεκτρονικά τη λειτουργία του κοχλία. 
Η πορεία της ακουστικής πληροφορίας από το σημείο αυτό και μετά 
ακολουθεί τη φυσιολογική οδό μέχρι το κέντρο της ακοής στο φλοιό 
του εγκεφάλου, όπου προκαλείται η αίσθηση της ακοής.

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα ενδείκνυνται για ασθενείς άνω των 12 
μηνών με αμφοτερόπλευρη κώφωση ή με μεγάλου βαθμού νευρο-
αισθητήρια βαρηκοΐα, που δε μπορεί να αξιοποιηθεί με την εφαρμο-
γή σύγχρονων ακουστικών βαρηκοΐας. Η επιλογή γίνεται με αυστηρά 
επιστημονικά κριτήρια και απαιτείται προσέγγιση από μια σύνθε-
τη διεπιστημονική ομάδα που να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες του 
ασθενούς. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε μεγάλη σειρά από εξετά-
σεις και ειδικές δοκιμασίες, ακοολογική μελέτη, ηλεκτροφυσιολογι-
κή διερεύνηση, καθώς και απεικόνιση με αξονική και μαγνητική το-
μογραφία του κοχλία σε λεπτές τομές. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην 
ψυχική διερεύνηση, στη νοητική κατάσταση και στις πιθανές συνο-
δές αναπηρίες. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η ηλικία, η διάρκεια 
της κώφωσης, η ανάπτυξη της ομιλίας πριν ή μετά την κώφωση, η 
καλή ανάπτυξη της χειλεοανάγνωσης, το περιβάλλον και οι προσ-
δοκίες για το αποτέλεσμα που μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια 
και να τεθεί ως στόχος σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Η προσφορότερη ηλικία εμφύτευσης αποδείχθηκε ότι είναι οι μι-
κρές ηλικίες από 1 έτους, γιατί από αυτή την ηλικία από την επίδραση 
των ακουστικών πληροφοριών εξελίσσεται και το κεντρικό νευρικό 
τμήμα του ακουστικού συστήματος18. Επίσης, παιδιά τα οποία γεννή-
θηκαν με φυσιολογική ακοή και κατόπιν έχασαν την ακοή τους πρέ-
πει έγκαιρα να χειρουργούνται, γιατί προοδευτικά ξεχνούν τις ακου-
στικές πληροφορίες και χάνουν την αποκτηθείσα ομιλία19.

Όσον αφορά τους ενήλικες, κατάλληλοι υποψήφιοι είναι οι λεγό-
μενοι μεταγλωσσικοί ασθενείς, δηλαδή τα άτομα τα οποία έχασαν 
την ακοή τους αφού όμως απέκτησαν ομιλία και ομιλούν πλέον στη-

Εικόνα 4. Το σύστημα του κοχλιακού εμφυτεύματος.

μικρόφωνα

χειριστήρια

πηνίο πηνίο

ηλεκτρόδιο

Εσωτερικό τμήμα
(κοχλιακό εμφύτεμα)

Εξωτερικό τμήμα
(επεξεργαστής ομιλίας)



ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

34   IATPIKO BHMA •  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ριζόμενοι στη χειλεοανάγνωση. Η μέθοδος της κοχλιακής εμφύτευ-
σης ουσιαστικά αντενδείκνυται στους ενήλικες με συγγενή κώφωση 
και σε αυτούς που απώλεσαν την ακοή τους προτού μάθουν να ομι-
λούν - προγλωσσικοί ασθενείς. Τα πενιχρά αποτελέσματα της μεθό-
δου στα άτομα αυτά αποδίδονται στο ότι το κεντρικό νευρικό τμήμα 
του συστήματος της ακοής έχει χάσει πλέον την πλαστικότητά του να 
εξελίσσεται ως προς την ακουστική μνήμη και τη διακριτικότητα των 
ήχων υπό την επίδραση των ακουστικών πληροφοριών20.

Β) Τα Εμφυτεύματα Εγκεφαλικού Στελέχους (Ε.Ε.Σ.) αντιπροσω-
πεύουν την τεχνητή προσομοίωση της λειτουργίας του ακουστικού 
νεύρου στο σημείο που ερεθίζει τον κοχλιακό πυρήνα του εγκεφα-
λικού στελέχους.

Απευθύνονται σε ενήλικες ασθενείς με οπισθοκοχλιακή κώφωση 
με αίτια όπως το ακουστικό νευρίνωμα και η αγενεσία του νεύρου, 
αλλά όχι την υποπλασία του όπου η λειτουργία του έστω και μερι-
κώς υπάρχει ακόμα και αντιμετωπίζεται με τα Κ.Ε.

Χρησιμοποιεί το ίδιο κοχλιακό εμφύτευμα με μοναδική διαφορά 
το ότι αντί για άξονα ηλεκτροδίων έχει πλακίδιο με τα επιμέρους ηλε-
κτρόδια πάνω σε αυτό και τοποθετείται στο εγκεφαλικό στέλεχος. Για 
το λόγο αυτό, τα αποτελέσματά τους ακόμη δεν είναι τα αναμενόμε-
να και ο σχεδιασμός τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η χρήση τους περιορίζεται σήμερα μόνο στις περιπτώσεις ακουστι-
κού νευρινώματος στους ενήλικες, δηλαδή στις επίκτητες κωφώσεις 
από όπου αποκομίζουμε πολύτιμες πληροφορίες ώστε να διαμορφω-
θούν οι στρατηγικές που πρέπει να ερεθίζουν το ακουστικό κέντρο.

Η αποκατάσταση
Η ομιλία και η ανώτερη κωδικοποιημένη μορφή επικοινωνίας, η 

προφορική γλώσσα, είναι μια πολύπλοκη εγκεφαλική λειτουργία, 
ένα σύμπλεγμα σωματικών - αισθητικών - οπτικών - ακουστικών και 
κινητικών λειτουργιών, στις οποίες προστίθεται και η ικανότητα σύν-
θεσης με προηγούμενες εμπειρίες. Επηρεάζεται από την κληρονομι-
κότητα και εμπλουτίζεται, αναπτύσσεται, μέσα από τους μηχανισμούς 
της μίμησης και της ταύτισης με τη μητέρα. Ένα παιδί με απώλεια 
ακοής δεν έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης της προφορικής γλώσσας 
μέσα από το άκουσμα και τη μίμηση του περιβάλλοντός του. Συνε-
πώς αντιμετωπίζει μια δυσκολία με την ακοή της γλώσσας (δεκτικές 
ικανότητες) και μια δυσκολία στην ανάπτυξη της προφορικής γλώσ-
σας (εκφραστικές ικανότητες) με αποτέλεσμα τις μειωμένες προφο-
ρικές γλωσσικές ικανότητες και τις χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδό-
σεις από τους συνομηλίκους με φυσιολογική ακοή.

Η κρίσιμη περίοδος ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της οποίας το κε-
ντρικό νευρικό σύστημα παρουσιάζει τη μέγιστη πλαστικότητα είναι 
έως τριών ετών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί 
η γλωσσική ανάπτυξη, ακόμα και με τη χρήση της υπολειπόμενης 
ακοής, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Τα παιδιά με απώ-
λεια ακοής που διαγιγνώσκεται πριν τους 6 μήνες ζωής και αντιμετω-
πίζεται άμεσα έχουν τη μεγαλύτερη γλωσσική ανάπτυξη, καλύτερο 
δεκτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο και υψηλότερες κοινωνικές - συ-
ναισθηματικές πτυχές ανάπτυξης από τα νήπια που διαγιγνώσκονται 
αργότερα, ανεξάρτητα από το βαθμό απώλειας ακοής ή τον τρόπο 
επικοινωνίας21-26.

Μετά την τοποθέτηση των ακουστικών βαρηκοΐας ή του κοχλια-
κού εμφυτεύματος, θεωρείται απαραίτητη μια συστηματική λογοθε-
ραπευτική παρέμβαση. Στόχος της λογοθεραπείας είναι ο ασθενής να 
χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τη νέα 

ακοή του και αποτελείται από την περίοδο προετοιμασίας, τους το-
μείς της αντίληψης του λόγου και των ήχων του περιβάλλοντος, της 
κατανόησης του λόγου, της άρθρωσης, της φώνησης, του διαλόγου 
και της μετάδοσης πληροφοριών στο συνομιλητή.

Δεδομένου ότι θα υπάρξει και η απαραίτητη εκπαιδευτική υποστή-
ριξη, τα μεγαλύτερα ποσοστά τοποθέτησης στην κανονική εκπαίδευ-
ση μας δίνουν υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμι-
ας και ανώτατης εκπαίδευσης, συνεπώς και στις καλύτερες ευκαιρίες 
απασχόλησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κοινωνικό 
και προσωπικό οικονομικό κέρδος καθώς επίσης και σε προσωπικά 
οφέλη από τη βελτιωμένη κοινωνικοποίηση, την αυξανόμενη αυτο-
πεποίθηση και ανεξαρτησία, την αυξανόμενη προσωπική ασφάλεια 
και τη μεγαλύτερη κοινωνική ολοκλήρωση27.
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