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ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
1.1. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
1.2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
1.2.1. Το έξω αυτί
1.2.2. Το μέσο αυτί
• Τυμπανικός υμένας ή τύμπανο
• Κοίλο του τυμπάνου
• Ακουστικά οστάρια και οι μύες του κοίλου του τυμπάνου
• Μετάδοση της ακουστικής ενέργειας μέσω του μέσου αυτιού
• Μύες του κοίλου του τυμπάνου
• Ακουστική αντίσταση στο μέσο αυτί
• Αεροφόρες κοιλότητες του κροταφικού οστού (κυψέλες)
1.2.3. Το έσω αυτί
• Οστέινος και υμενώδης λαβύρινθος
• Αίθουσα
• Ημικύκλιοι σωλήνες
• Κοχλίας
• Το όργανο του Corti
• Νεύρωση του κοχλία
• Υγρά του λαβυρίνθου
• Αιμάτωση του λαβυρίνθου
• Έσω ακουστικός πόρος
1.3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ
1.3.1. Η μετατροπή της μηχανικής σε βιοηλεκτρική ενέργεια
1.3.2. Ηλεκτρικά Δυναμικά του Κοχλία
• Ενδοκοχλιακό δυναμικό του κοχλία
• Μικροφωνικό και αθροιστικό δυναμικό του κοχλία
• Ο ρόλος των κοχλιακών δυναμικών στην μεταφορά του ερεθίσματος
• Κοχλιακοί διαβιβαστές
1.3.3. Κωδικοποίηση στον κοχλία
• Κωδικοποίηση της συχνότητας
• Κωδικοποίηση αντήχησης, καμπύλες συντονισμού
• Κοχλιακός συντονισμός
• Η λειτουργία των έσω και έξω τριχωτών κυττάρων
• Στοιχεία για την κωδικοποίηση τηλεφώνου
• Θεωρία “αντήχησης τηλεφώνου” της κωδικοποίησης της συχνότητας
• Κωδικοποίηση της έντασης
1.4. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
1.4.1. Προσαγωγό Ακουστικό Σύστημα
• Κεντρική οδός
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1.4.2. Απαγωγό Ακουστικό Σύστημα
• Ανατομία
• Λειτουργική σημασία
2. ΒΑΡΗΚΟΪΑ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ
• Νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα
2.1. ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ
2.1.1. Κληρονομική βαρηκοΐα
2.1.2. Προγεννητική βαρηκοΐα ή ενδομήτρια
2.2. ΟΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
2.2.1. Περιγεννητική βαρηκοΐα
2.2.2. Μετά τη γέννηση επίκτητη βαρηκοΐα
3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
3.1. ΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ
• Εξέταση με τονοδότες
• Τονική ακοομετρία
• Ουδική τονική ακοομετρία
• Υπερουδική ακοομετρία
3.2. ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ
3.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
• Τυμπανομετρία
• Ακουστική Μέτρηση του Αντανακλαστικού του Αναβολέα
3.4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ (AEP)
• Ηλεκτροκοχλιογραφία (ECochG)
• Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (ΑBR)
• Διάμεσα φλοιικά δυναμικά (MLR)
• Βραδέα φλοιικά δυναμικά (SVR)
3.5. ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
3.6. ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΟΔΟΙ
• Ακουστική Χαρτογράφηση Εγκεφάλου
• Μαγνητοεγκεφαλογραφία
• Νευρική απεικόνιση
3.7. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
3.8. ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ - ΚΩΦΩΣΗΣ
4.1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ
4.1.1. Νοηματικές προσεγγίσεις
4.1.2. Προφοριστικές προσεγγίσεις
4.1.3. Δίγλωσση εκπαίδευση, ολική επικοινωνία
• Δίγλωσση - διπολιτισμική προσέγγιση
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• Συνδυαστικές προσεγγίσεις
4.2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
4.2.1. Γενικά βοηθήματα
• Δερματικοί αισθητήρες ήχου
• Άλλα βοηθήματα
4.2.2. Ακουστικά βαρηκοΐας
• Αναλογικά
• Προγραμματιζόμενα
• Ψηφιακά
4.2.3. Εμφυτεύσιμες προθέσεις
4.2.4. Εμφυτεύσιμα συστήματα
• Εμφυτεύματα Εγκεφαλικού Στελέχους
• Κοχλιακά Εμφυτεύματα
5. ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
5.1. Ιστορικό υπόβαθρο
5.2. Αντίθετες φιλοσοφίες για την κώφωση
5.3. Ο συμβιβασμός
5.4. Λήψη αποφάσεων με βάση την ηθική
5.5. Η κοινότητα των κωφών και η άποψη της
5.6. Τα κωφά παιδιά είναι de facto μέλη της κοινότητας των κωφών
5.7. Οι Συνήγοροι των Κ.Ε. υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα
5.8. Τα Κ.Ε. είναι ένα όργανο καταστροφής της κουλτούρας των κωφών;
5.9. Η ιατρική και νομική άποψη
5.10. Σύμφωνα με ποια κριτήρια θα πρέπει να παίρνεται η απόφαση
6. ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
6.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ
6.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
6.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
• Στρατηγικές επεξεργασίας της ομιλίας
6.3.1. Κοχλιακά εμφυτεύματα COCHLEAR - NUCLEUS
6.3.2. Κοχλιακά εμφυτεύματα MEDICAL ELECTRONIC (MED-EL)
6.3.3. Κοχλιακά εμφυτεύματα ADVANCED BIONICS
6.3.4. Κοχλιακά εμφυτεύματα MXM - Digisonic®
6.4. ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
7. ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
7.1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
7.2. ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
• Χειρουργικές ανησυχίες
• Ανησυχίες για την αναισθησία
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• Ο βέλτιστος προγραμματισμός
• Η αξιοπιστία των εμφυτευμάτων
7.3. Προεγχειρητικός έλεγχος και επιλογή ασθενών
7.3.1. Επιλογή ασθενών
• Ακοολογική αξιολόγηση
• Ηλεκτρική εξέταση του ακρωτηρίου
- Ουδός Hλεκτρικής Διέγερσης
- Έλεγχος της ικανότητας διάκρισης των συχνοτήτων
- Έλεγχος της ικανότητας διάκρισης του χρόνου
- Έλεγχος της κόπωσης του νεύρου
• Ιατρική αξιολόγηση
• Ψυχολογική αξιολόγηση
• Λογοθεραπευτική αξιολόγηση
7.3.2. Υποψήφιοι ενήλικες
7.3.3. Υποψήφια παιδιά
7.3.4. Ταξινόμηση των ληπτών Κ.Ε.
• Μεταγλωσσικοί κωφοί ενήλικες και παιδιά
• Προγλωσσικά κωφά παιδιά
• Προγλωσσικοί κωφοί έφηβοι και ενήλικες
7.4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
7.4.1. Τεχνικές
7.4.2. Χειρουργικά προβλήματα και επιπλοκές
• H κοχλιακή δυσπλασία
• Παρεκκλίνον προσωπικό νεύρο
• Ενδοκοχλιακή οστεοποίηση
• Επιπλοκές
7.5. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
7.5.1. Τηλεμετρία και μέτρηση των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου
7.5.2. Ηλεκτροδιακές τάσεις
7.5.3. Ηλεκτροδιακές τάσεις μετά από αλγεβρική ανάλυση
• Επίδραση του κέρδους ενίσχυσης
• Επίδραση του ζωνικού εύρους του ενισχυτή
• Σχεδιασμοί καταγραφικών ηλεκτροδίων
• Επίδραση της παρεμβολής των ραδιοσυχνοτήτων
• Eπίδραση του τρόπου διέγερσης CG
7.5.4. Ηλεκτρικό αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα
7.5.5. Ηλεκτρικά Προκλητά Νευρικά Δυναμικά και NRT
7.5.6. Ηλεκτρικά Προκλητά Δυναμικά του Εγκεφαλικού Στελέχους
7.5.7. Ηλεκτρικές Mέσου Λανθάνοντα Χρόνου Απαντήσεις
7.5.8. Ηλεκτρικές Απαντήσεις με Βραδύ Λανθάνοντα Χρόνο
7.6. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
7.6.1. Παρακολούθηση
Α) Τεχνικές δοκιμασίες
Β) Βιολογικές δοκιμασίες
• Ηλεκτρικές Απαντήσεις με Βραδύ Λανθάνοντα Χρόνο
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• Event Related Potentials (MMN και P300)
7.6.2. Προσαρμογή και ρύθμιση του Κ.Ε.
7.6.3. Λογοθεραπευτική παρέμβαση
7.7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7.7.1. Αποτελέσματα στους ενήλικες
7.7.2. Αποτελέσματα στα παιδιά
• Η απόδοση στη λεκτική αντίληψη
• Κατανόηση του λόγου και γλώσσα
7.7.3. Δαπάνη - Όφελος
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1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Το αυτί είναι ένα σύνθετο όργανο που εξυπηρετεί δύο αισθήσεις. Την αίσθηση της
ακοής και την αίσθηση της ισορροπίας και του προσανατολισμού του ατόμου στο
χώρο. Διακρίνεται σε ένα τμήμα εκτός του εγκεφάλου, το περιφερικό και σε ένα τμήμα
εντός του εγκεφάλου, το κεντρικό.
Όσον αφορά την ακοή το περιφερικό τμήμα αποτελείται (εικόνα 1.1):
α) από το έξω και μέσο αυτί που συνθέτουν το σύστημα αγωγής του ήχου
(τυμπανοοσταριώδες σύστημα)
β) από το έσω αυτί (λαβύρινθος) και το κοχλιακό νεύρο όπου λαμβάνει χώρα ο
μετασχηματισμός της μηχανικής ενέργειας σε βιοηλεκτρική και η μεταφορά αυτής
μέσω του νεύρου προς το κεντρικό τμήμα.

Εικόνα 1.1. Το περιφερικό τμήμα του αυτιού.

Το κεντρικό τμήμα αποτελείται από την φυγόκεντρη και κεντρομόλο ακουστική οδό,
που ξεκινά από τους αντίστοιχους πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους και φτάνει
μέχρι το φλοιό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στη
γνώση μας για το πώς το αυτί επιτυγχάνει υψηλή ευαισθησία, λεπτό συντονισμό
συχνοτήτων, μεγάλο δυναμικό εύρος και ακριβή χρονική ανάλυση. Το γεγονός οτι το
υγιές αυτί μπορεί να παράγει ήχους υπό μορφή ωτοακουστικών εκπομπών (OAEs), οτι
τα έξω τριχωτά κύτταρα δονούνται μηχανικά σε απάντηση στο αποπολωτικό ερέθισμα
και οτι η σημαντικότερη μερίδα του κοχλιακού επαγωγού συστήματος νευρώνει αυτήν
την ιδιαίτερη κατηγορία των ακουστικών αισθητήριων κυττάρων, αποδεικνύει οτι ο
ρόλος του κοχλία στην ανάλυση των ακουστικών σημάτων αντιπροσωπεύει μια ενεργή
διαδικασία και ότι τα ακουστικά κέντρα μπορούν να τροποποιήσουν τις περιφερειακά
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παραγόμενες απαντήσεις με ενεργό τρόπο.
Ο ρόλος του ακουστικού συστήματος δεν είναι αυτός του παθητικού αναλυτή των
περιβαλλοντικών ήχων αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τις
ηλεκτρομηχανικές του ιδιότητες ο κοχλίας συμμετέχει ενεργά στον έλεγχο των
ακουστικών πληροφοριών έτσι ώστε να καταχωρούνται τα σημαντικότερα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
1.1. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
Η εμβρυολογική καταβολή του αυτιού αρχίζει απ' την 3η εμβρυϊκή εβδομάδα και
τελειώνει την 35η. Το έξω και το μέσο αυτί προέρχονται από το πρώτο και δεύτερο
βραγχιακό τόξο.
Το εσωτερικό αυτί (λαβύρινθος) αναπτύσσεται από μία πάχυνση του εξωδέρματος που
εξελίσσεται στο ωτικό κυστίδιο. Από αυτό αναπτύσσεται ο υμενώδης λαβύρινθος όπου
το φυλογενετικά αρχαιότερο αιθουσαίο τμήμα εξελίσσεται ταχύτερα του κοχλιακού
τμήματος. Η κάψα του λαβυρίνθου (οστέινος λαβύρινθος), η οποία αρχικά αποτελείται
από χόνδρο, αρχίζει να οστεοποιείται το 4ο εμβρυϊκό μήνα.
Ο έξω ακουστικός πόρος γεννάται από κατάδυση του έξω δέρματος της 1ης
βραγχιακής σχισμής μέσα στο υποκείμενο μεσέγχυμα, προς το πυθμένα του 1ου
βραγχιακού θυλακίου. Η τυμπανική μεμβράνη σχηματίζεται από τη συνένωση του
πυθμένα της 1ης βραγχιακής σχισμής και του πυθμένα του 1ον βραγχιακού θυλακίου
(εξωτερικά έχουμε επιθήλιο του έξω βλαστικού δέρματος, εσωτερικά του έσω
βλαστικού δέρματος). Την 6η εμβρυϊκή εβδομάδα γύρω από το στόμιο του αρχικού
αυτού έξω ακουστικού πόρου σχηματίζονται 6 μεσεγχυματικά επάρματα, τα ωτικά
λοφίδια (3 από το 1ο και 3 από το 2ο βραγχιακό τόξο) από τα οποία γεννάται το ωτικό
πτερύγιο.
Το κοίλο του τυμπάνου και η ευσταχιανή σάλπιγγα γεννώνται από το ενδόδερμα μιας
αναδίπλωσης του πρώτου βραγχιακού θυλακίου. Από τα ακουστικά οστάρια η σφύρα
και ο άκμονας προέρχονται από το χόνδρο του Meckel (πρώτο βραγχιακό τόξο). Από
την ίδια περιοχή διαπλάσεται και η κάτω γνάθος και γι' αυτό το λόγο επί συνδρόμου
Treacher-Collins συνδυάζεται η δυσπλασία της κάτω γνάθου με δυσπλασία των
ακουστικών οσταρίων. Η κεφαλή και τα σκέλη του αναβολέα προέρχονται από το
δεύτερο βραγχιακό τόξο, ενώ η βάση του αναβολέα από την κάψα του λαβυρίνθου.
Παράλληλα λαμβάνει χώρα η οστεοποίηση αυτών.
Η πνευμάτωση και κυψελιδοποίηση της μαστοειδούς απόφυσης και γενικά του
κροταφικού οστού είναι μία διεργασία, η οποία συνεχίζεται και μετά τη γέννηση. Κατά
κανόνα τελειώνει περί το 5ο με 10ο έτος της ζωής και επηρεάζεται από ενδογενείς και
εξωγενείς παράγοντες. Η ποικιλόμορφη αυτή εμβρυολογική καταγωγή του αυτιού έχει
ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ποικίλων συγγενών ανωμαλιών, οι οποίες άλλοτε μεν
αφορούν μεμονωμένα μικρά ή μεγάλα τμήματα του αυτιού, άλλοτε δε όλα τα τμήματά
του1.
1.2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Για την αντίληψη των ηχητικών μηνυμάτων του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει
μεταφορά και επεξεργασία αυτών στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Κ.Ν.Σ.) Την
12

αποστολή αυτή αναλαμβάνει το αυτί. Το αυτί ερεθίζεται από ήχους των οποίων το
φάσμα συχνότητας εκτείνεται από 16-20.000 Hz. Για την κατανόηση των λειτουργιών
του περιφερικού ακουστικού συστήματος το διαιρούμε σε τρία διακριτά μέρη, το έξω,
το μέσω και εσωτερικό αυτί (τον κοχλία).
1.2.1. Το έξω αυτί
Στο έξω αυτί συμπεριλαμβάνονται το πτερύγιο και ο έξω ακουστικός πόρος (εικόνα
1.1). Μπροστά από την είσοδο του έξω ακουστικού πόρου βρίσκεται ο τράγος.
Ο έξω ακουστικός πόρος αποτελεί έναν οστεοχόνδρινο σωλήνα, μήκους 2,5-3,5 cm,
που ξεκινά από την κόγχη και καταλήγει στο τυμπανικό υμένα. Το εξωτερικό ένα τρίτο
του είναι χόνδρινο και καταλήγει στο στενότερο σημείο του έξω ακουστικού πόρου
που καλείται ισθμός, απ' όπου αρχίζει το οστέινο τμήμα. Η πορεία του ακουστικού
πόρου είναι ελαφρά σιγμοειδής με κατεύθυνση προς τα έσω και άνω. Ο αυλός και των
δύο μοιρών περιβάλλεται από περιχόνδριο, περιόστεο και δέρμα. Το δέρμα της
χόνδρινης μοίρας είναι το ίδιο με το δέρμα του σώματος και φέρει επί πλέον
κυψελιδοποιούς αδένες.
Νεύρωση: Η οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου νευρώνεται αισθητικά από το μείζον
ωτιαίο και το ελάσσον ινιακό νεύρο, ενώ η πρόσθια από το ωτοκροταφικό. Ο έξω
ακουστικός πόρος, στο μεν πρόσθιο τμήμα του από τον ωτοκροταφικό κλάδο του
τριδύμου, στο δε οπίσθιο από το νεύρο του Arnold που είναι κλάδος του
πνευμονογαστρικού.
Στο εξωτερικό αυτί, παρόλο ότι το πτερύγιο δεν κινείται, η λειτουργία συντονισμού
των συχνοτήτων δεν γίνεται παθητικά. Πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι το
ανθρώπινο πτερύγιο εξυπηρετεί δύο λειτουργίες: (1) βοηθά στον ηχητικό εντοπισμό,
ειδικά στις διαφορές μεταξύ μπροστινών με οπίσθιων και υψηλών με χαμηλών ήχων,
όπου οι ενδοωτικές χρονικές διαφορές δεν παρέχουν καμία πληροφορία και (2) μαζί με
τον εξωτερικό ακουστικό πόρο, αυξάνει την ακουστική πίεση στην τυμπανική
μεμβράνη στο εύρος των 1,5 έως 5 kHz, που είναι το σημαντικότερο φάσμα
συχνοτήτων για τη λεκτική αντίληψη. Επιπλέον, έχει αναφερθεί αφύσικα φτωχός
εντοπισμός ήχου από ένα “ελλιπώς” αναδιαμορφωμένο πτερύγιο2.
Έχουν μετρηθεί οι συνεισφορές των ξεχωριστών μερών του κεφαλιού, του λαιμού και
του εξωτερικού αυτιού στην ώθηση της ηχητικής πίεσης στην τυμπανική μεμβράνη3.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτές τα περισσότερα από τα επιμέρους τμήματα του
εξωτερικού αυτιού προσφέρουν μια σημαντική αύξηση στην ηχητική πίεση στις
συχνότητες 2 με 7 kHz. Σε ορισμένες συχνότητες αυτό το κέρδος είναι περίπου 20 dB.
Αυτή η δυνατότητα εντοπισμού υποδηλώνει ότι το κεντρικό μέρος του ακουστικού
συστήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ λεπτά φασματικά στοιχεία στην ανάλυση
των περιβαλλοντικών ήχων4.
1.2.2. Το μέσο αυτί
Το μέσο αυτί αποτελείται από το τυμπανικό υμένα, το κοίλο του τυμπάνου που περιέχει
την αλυσίδα των ακουστικών οσταρίων και τους μύες (μυς του αναβολέα και ο τείνων
το τύμπανο μυς), το μαστοειδές άντρο με τις κυψέλες της μαστοειδούς απόφυσης και
την ευσταχιανή σάλπιγγα (εικόνα 1.1).
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Τα οστάρια του μέσου αυτιού δημιουργούν ένα “πέρασμα” μετάδοσης που κατευθύνει
την ηχητική ενέργεια από την τυμπανική μεμβράνη στην ωοειδή θυρίδα του κοχλία. Οι
λειτουργίες του μέσου αυτιού είναι δυο: (1) Η εξίσωση της ακουστικής αντίστασης
μεταξύ του αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος και των υγρών (περιλεμφικό και
ενδολεμφικό) του κοχλία και (2) το ακουστικό αντανακλαστικό του μυϊκού
συστήματος του μέσου αυτιού.
Ο τυμπανικός υμένας ή τύμπανο
Ο τυμπανικός υμένας διαμέτρου περίπου 1 cm, πάχους 30-90μm και γκριζολευκωπής
χροιάς, έχει δύο μοίρες, την τεταμένη (Pars Tensa) που είναι και η μεγαλύτερη και τη
χαλαρά ή μεμβράνη του Shrapnell (Pars Flaccida) που καταλαμβάνει το ανώτερο
τμήμα του τυμπανικού υμένα (εικόνα 1.2). Η τεταμένη μοίρα προσφύεται στο
τυμπανικό δακτύλιο και αποτελεί το έξω τοίχωμα του μεσοτυμπάνου, ενώ η χαλαρή
μοίρα προσφύεται στην εντομή του Rivini και βρίσκεται στο ύψος του επιτυμπάνου.

Εικόνα 1.2. Ο τυμπανικός υμένας.

Αποστολή της τυμπανικής μεμβράνης είναι αφ’ ενός η μετάδοση των ηχητικών
κυμάτων και αφ’ ετέρου η προστασία της στρογγύλης θυρίδας από την πρόπτωση της
ηχητικής ενέργειας.
Η θέση του τυμπανικού υμένα σε σχέση με τον έξω ακουστικό πόρο είναι λοξή, ώστε
να σχηματίζει οξεία γωνία με το πρόσθιο τοίχωμα του πόρου και αμβλεία με το
οπίσθιο. Παράλληλα έχει ελαφρώς κωνικό σχήμα, που επιτρέπει το λύγισμά της, ώστε
να αυξάνει την πρόσληψη των ήχων.
Το κοίλο του τυμπάνου
Είναι μια αεροφόρος κοιλότητα που βρίσκεται μεταξύ του έξω και έσω αυτιού και
αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους. Έχει σχήμα αμφίκοιλου φακού και η
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χωρητικότητα του ανέρχεται σε 0,8 cm³. Το ύψος του είναι κατά μέσο όρο 15 mm, ενώ
η στενότερη απόσταση μεταξύ τυμπανικού υμένα και του έσω τοιχώματος του κοίλου
του τυμπάνου αντιστοιχεί στο ομφαλό του τυμπάνου και είναι μόλις 2 – 3 mm (εικόνα
1.3).

Εικόνα 1.3. Το κοίλο του τυμπάνου.

Το κοίλο του τυμπάνου διαιρείται από πάνω προς τα κάτω σε τρία νοητά επίπεδα, το
επιτύμπανο ή αττικός θόλος, το μεσοτύμπανο και το υποτύμπανο και έχει τα εξής
τοιχώματα:
Το πλάγιο ή έξω τοίχωμα: σχηματίζεται στη περιοχή του μεσοτυμπάνου από τη
τεταμένη μοίρα του τυμπάνου, ενώ στο επιτύμπανο από τη χαλαρά μοίρα αυτού και
στο υποτύμπανο από οστό.
Το έσω τοίχωμα: Το τοίχωμα αυτό χωρίζει το μέσο από το έσω αυτί.
Περίπου στο κέντρο του παρατηρείται μία οστέινη προβολή καλυπτόμενη από
βλεννογόνο που καλείται ακρωτήριο (Promontorium) και αντιστοιχεί στη βασική έλικα
του κοχλία. Πάνω και πίσω από το ακρωτήριο βρίσκεται η ωοειδής θυρίδα (μήκος 3,54 mm και πλάτος 1,5-2 mm), η οποία φράσσεται από τη βάση του αναβολέα. Η
ωοειδής θυρίδα χωρίζει το μέσο αυτί από την αιθουσαία κλίμακα του κοχλία. Κάτω και
πίσω από το ακρωτήριο υπάρχει μία κρύπτη που καλείται φωλέα, στο βάθος της οποίας
βρίσκεται η στρογγυλή θυρίδα (μήκος 1,2-1,4 mm και πλάτος 1,3 mm). Η θυρίδα αυτή
φράσσεται από το δευτερεύοντα τυμπανικό υμένα και χωρίζει το μέσο αυτί από την
τυμπανική κλίμακα του κοχλία.
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Εικόνα 1.4. Η πορεία του προσωπικού νεύρου.

Πάνω από την ωοειδή θυρίδα βρίσκεται ο προσωπικός ή φαλλοπιανός πόρος, που
αποτελεί τον οστέινο σωλήνα μέσα στον οποίο πορεύεται και προστατεύεται το
προσωπικό νεύρο (εικόνα 1.4). Η μοίρα αυτή του προσωπικού νεύρου η οποία καλείται
οριζόντια ή τυμπανική και χωρίζει το επιτύμπανο από το μεσοτύμπανο, αποτελεί τη
συνέχεια της λαβυρινθικής μοίρας. Οι δύο μοίρες ενώνονται υπό οξεία γωνία στην
περιοχή του γονατώδους γαγγλίου, που βρίσκεται έσω και πάνω από μία προβολή του
έσω τοιχώματος του κοίλου του τυμπάνου την κοχλιαροειδή απόφυση. H απόφυση
αυτή αποτελεί σπουδαίο χειρουργικό οδηγό σημείο της τοπογραφίας του προσωπικού
νεύρου και σε αυτήν προσφύεται ο τένοντας του τείνοντος το τύμπανο μυός, ο οποίος
σχηματίζοντας γωνία σχεδόν 90 μοιρών προσφύεται στη λαβή της σφύρας.
Πάνω από την οριζόντια μοίρα του προσωπικού νεύρου βρίσκεται μία ακόμη οστέινη
προβολή, που αντιστοιχεί στη λύκηθο του οριζόντιου ημικύκλιου σωλήνα και αποτελεί
ένα ακόμη σημαντικό χειρουργικό οδηγό σημείο στην ανεύρεση του προσωπικού
νεύρου.
Κάτω από το βλεννογόνο του ακρωτηρίου διέρχεται το τυμπανικό πλέγμα (νεύρο του
Jacobson) που είναι κλάδος του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου.
Το οπίσθιο ή μαστοειδικό τοίχωμα: Προς τα άνω στο ύψος του επιτυμπάνιου χώρου
βρίσκεται η είσοδος προς το μαστοειδές άντρο και λίγο πιο κάτω υπάρχει μία οστέινη
προβολή που ονομάζεται πυραμοειδής εξοχή, μέσα από την οποία εξέρχεται ο μυς του
αναβολέα. Ο τένοντας του μυός αυτού καταφύεται στον αυχένα και στο οπίσθιο σκέλος
του αναβολέα.
Πάνω από την πυραμοειδή εξοχή βρίσκεται ένα τρήμα, από το οποίο εισέρχεται η
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χορδή του τυμπάνου στην τυμπανική κοιλότητα. Η χορδή του τυμπάνου αποτελεί
κλάδο του προσωπικού νεύρου που διαπερνά το κοίλο του τυμπάνου, διερχόμενη
μεταξύ της λαβής της σφύρας και του μακρού σκέλους του άκμονα και είναι υπεύθυνη
για τη γεύση στα πρόσθια 2/3 της γλώσσας.
Μεταξύ της πυραμοειδούς εξοχής και της χορδής του τυμπάνου δημιουργείται ένα
εκκόλπωμα που ονομάζεται εκκόλπωμα του προσωπικού νεύρου.
Πίσω ακριβώς από την πυραμοειδή εξοχή βρίσκεται η καμπή του προσωπικού νεύρου
που σχηματίζεται από την μετάπτωση της οριζόντιας μοίρας στην κατιούσα ή
μαστοειδική μοίρα του προσωπικού νεύρου.
Το άνω τοίχωμα: Καλείται και οροφή του κοίλου του τυμπάνου και το χωρίζει από το
μέσο κρανιακό βόθρο.
Το κάτω τοίχωμα: Έχει ανώμαλη επιφάνεια λόγω της ύπαρξης των λαβυρινθικών ή
υποτυμπάνιων ή περιβολβικών κυψελών. 'Έρχεται σε στενή επαφή με το σφαγιτιδικό
βολβό.
Τα ακουστικά οστάρια και μύες του κοίλου του τυμπάνου.
Μέσα στο κοίλο του τυμπάνου βρίσκονται διατεταγμένα τα τρία ακουστικά οστάρια,
σφύρα (Malleus), άκμονας (Incus) και αναβολέας (Stapes), που αποτελούν την
ακουστική αλυσίδα μεταφέρουν την ηχητική ενέργεια, από τις δονήσεις του τυμπάνου,
ενισχυμένη στην ωοειδή θυρίδα και από εκεί στο έσω αυτί (εικόνα 1.5).

Εικόνα 1.5. Τα τρία ακουστικά οστάρια.

Η σφύρα (βάρος 22-24mgr, μήκος 3-9mm), αποτελείται από την κεφαλή που βρίσκεται
στον επιτυμπάνιο χώρο, τον αυχένα και τη λαβή που είναι στερεά συνδεδεμένη με το
τυμπανικό υμένα και βρίσκονται στο μεσοτυμπάνιο χώρο.
Ο άκμονας ( βάρος 25mgr), έχει μορφή προγομφίου οδόντα με δύο ρίζες. Στο σώμα
του υπάρχει αρθρική επιφάνεια για τη σύνδεσή του με την κεφαλή της σφύρας. Το
βραχύ σκέλος του άκμονα χρησιμεύει σαν οδηγό σημείο στη τυμπανοπλαστική προς
ανεύρεση του προσωπικού νεύρου.
Ο αναβολέας είναι το μικρότερο οστάριο του σώματος (μήκος 3,3mm, βάρος 2mgr).
Βρίσκεται στο μεσοτυμπάνιο χώρο και έχει μία κεφαλή που αρθρώνεται με τη
φακοειδή απόφυση του μακρού σκέλους του άκμονα, έναν αυχένα, δύο σκέλη, το
πρόσθιο και το οπίσθιο και τη βάση που εφαρμόζει στην ωοειδή θυρίδα. Η βάση
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συνδέεται με την περίμετρο της ωοειδούς θυρίδας με το δακτυλιοειδή σύνδεσμο,
γεγονός που επιτρέπει κινητικότητα στη βάση του αναβολέα.
Η μετάδοση της ακουστικής ενέργειας από το μέσο αυτί
Η αλυσίδα των οσταρίων μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας μοχλός. Η τυμπανική μεμβράνη
κινεί τη λαβή της σφύρας. Διαδοχικά, το μακρύ σκέλος του άκμονα και η λαβή της
σφύρας κινούνται μαζί εξαιτίας του σφυροακμονικής άρθρωσης που είναι σταθερή.
Αντίθετα, η άρθρωση μεταξύ του άκμονα και του αναβολέα είναι εύκαμπτη. Γι’ αυτό ο
αναβολέας είναι σταθεροποιημένος στο εμπρόσθιο και ανώτερο σημείο του και η
κίνηση της τυμπανικής μεμβράνης τον αναγκάζει να κινείται μέσα - έξω στην ωοειδή
θυρίδα.
Οι αλλαγές στην ηχητική πίεση που δημιουργούνται από τον αναβολέα που κινείται,
μεταδίδονται ακαριαία από τη περίλεμφο μέσω των δυο κλιμάκων του κοχλία και μετά
στη στρογγύλη θυρίδα. Αυτή η μετάδοση της πίεσης αναγκάζει τη βασική μεμβράνη
του οργάνου του Corti να κινηθεί είτε πάνω είτε κάτω, ανάλογα με την κατεύθυνση της
αλλαγής της πίεσης. Η αλλαγή της πίεσης δημιουργεί ένα κύμα που ταξιδεύει μηχανικά
και κάποια στιγμή φτάνει σε ένα μέγιστο, λόγω της διαφορετικής ιδιοσυχνότητας της
βασικής μεμβράνης, ανάλογα με τη συχνότητα του ήχητικού ερεθίσματος. Το κύμα που
μεταδίδεται μηχανικά κινείται από τη βάση στην κορυφή του κοχλία λόγω της
διαφορετικής ενδοτικότητας της βασικής μεμβράνης. Το κύμα αυτό που ταξιδεύει
προκαλεί τα τριχωτά κύτταρα στο όργανο του Corti να διεγείρουν τις δενδριτικές
απολήξεις του κοχλιακού νεύρου, στέλνοντας έτσι σήμα στο κεντρικό ακουστικό
σύστημα ότι έχει συμβεί μια ηχητική διέγερση (εικόνα 1.6).

Εικόνα 1.6. Η μετάδοση της ακουστικής ενέργειας από το μέσο αυτί.
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Ο τρόπος δόνησης της αλυσίδας των οσταρίων αλλάζει ανάλογα τις συχνότητες και τις
εντάσεις (εικόνα 1.7).

Εικόνα 1.7. Οι άξονες κίνησης των οσταρίων και ο τρόπος δόνησης ανάλογα τις συχνότητες.

Σε υψηλές ηχητικές πιέσεις, 100 - 110 dB SPL (sound pressure level), αντί ο άκμονας
να περιστρέφεται γύρω από τον βραχύ του άξονα, η βάση του στρέφεται γύρω από το
μακρύ του άξονα5. Αυτή η αλλαγή έχει σαν αποτέλεσμα τη λιγότερο επιτυχημένη
μετάδοση του ήχου και αποτελεί μια λειτουργία προστασίας. Η αλλαγή στον τρόπο
δόνησης συμβαίνει στα όρια της δερματικής αίσθησης του ήχου, γεγονός που
υποδηλώνει ότι η σωματική αίσθηση που προκαλείται από υπερβολικούς ήχους μπορεί
να δημιουργείται από την αντίληψη της μεταβολής της δόνησης των οσταρίων από το
μέσο αυτί και τους υποδοχείς των τενόντων.
Οι μύες του κοίλου του τυμπάνου: Στο μέσο αυτί βρίσκονται δυο μύες, ο τείνων το
τύμπανο μυς και ο μυς του αναβολέα, οι οποίοι είναι συνδεμένοι με την αλυσίδα
οσταρίων. Ο μυς του αναβολέα, που συνδέεται με τον αναβολέα και νευρώνεται από το
προσωπικό νεύρο, συσπάται αντανακλαστικά ως απάντηση στα έντονα ηχητικά
ερεθίσματα, ενώ ο τείνων το τύμπανο μυς, που συνδέεται με τη σφύρα και νευρώνεται
από το τρίδυμο, συσπάται σε μικρότερο βαθμό6.
Η καμπύλη των κατώτατων ορίων του αντανακλαστικού που προκαλείται από
καθαρούς τόνους είναι παράλληλη και περίπου 80 dB παραπάνω από την καμπύλη των
κατώτατων ορίων ακουστότητας7. Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της μεγαλύτερης
συνολικής ενέργειας, τα ευρέως φάσματος ερεθίσματα (π.χ., λευκός θόρυβος)
προκαλούν το αντανακλαστικό αποτελεσματικότερα από τους καθαρούς τόνους8.
Ο ουδός του αντανακλαστικού του αναβολέα μειώνεται με την αύξηση της διάρκειας
των ερεθισμάτων, με έναν σταθερό χρόνο περίπου 200 ms9. Αυτά τα συμπεράσματα,
μαζί με την κλινική παρατήρηση ότι το αντανακλαστικό του αναβολέα επηρεάζεται
από το φαινόμενο της ακουστικής εξίσωσης (recruitment) στους ασθενείς με κοχλιακή
απώλεια ακοής10, υποδεικνύουν ότι ο ουδός του ακουστικού ανακλαστικού
συσχετίζεται περισσότερο με την υποκειμενική ακοή απ' οτι με την απόλυτη ένταση
των ερεθισμάτων.
Η συστολή των μυών του μέσου αυτιού μπορεί επίσης να προκληθεί από μη
ακουστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων (1) των αυτόματων συσπάσεων, (2)
των μετακινήσεων του σώματος6, (3) της φώνησης στην οποία οι συσπάσεις αρχίζουν
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πριν από την φώνηση6 (προφωνητικές συσπάσεις), (4) των κινήσεων των μυών του
προσώπου που περιλαμβάνουν μόνο τον τείνοντα το τύμπανο μυ6, (5) της διέγερσης
του εξωτερικού ακουστικού πόρου11, και (6) των εθελοντικών συσπάσεων12.
Η λειτουργία του ανθρώπινου ακουστικού αντανακλαστικού έχει μελετηθεί με την
καταγραφή (1) των δυναμικών με την ηλεκτρομυογραφία6, (2) των μεταβολών πίεσης
στον εξωτερικό ακουστικό πόρο13, και (3) των μεταβολών της ακουστικής
αντίστασης8,10.
Η κλινική εφαρμογή των μετρήσεων της ακουστικής αντίστασης είναι γνωστή ως
ακοομετρία αντίστασης ή σύνθετης αντίστασης. Η λανθάνουσα χρονική περίοδος ή ο
χρόνος της πρώτης ανιχνεύσιμης αλλαγής, για το ανθρώπινο αντανακλαστικό του μυ
του αναβολέα, ποικίλλει από 10 έως 30ms, ενώ το αντανακλαστικό αναλύεται μετά από
500ms περίπου από την έναρξη του ερεθισμού.
Μια σημαντική λειτουργία των μυών του μέσου αυτιού είναι να στηρίζει και να
σκληραίνει την αλυσίδα των οσταρίων, ώστε να προστατευθεί το εσωτερικό αυτί από
τη βλάβη που μπορεί να προκληθεί από την έκθεση στους υπερβολικά δυνατούς ήχους.
Ο μυς του αναβολέα είναι καλύτερος εξασθενητής, κινεί την επίπεδη άκρη του
αναβολέα προς τα πίσω και μέσα στην ωοειδή θυρίδα, ενώ ο τείνων το τύμπανο μυς
έλκει στο εσωτερικό τη λαβή της σφύρας8.
Μια άλλη λειτουργία των μυών του μέσου αυτιού είναι η μείωση των εσωτερικών
σωματικών ήχων χαμηλής συχνότητας, κατά τη διάρκεια της μάσησης και άλλων
κινήσεων του προσώπου και του σώματος, συντηρώντας έτσι την ευαισθησία στους
εξωτερικούς ήχους υψηλής συχνότητας. Η μείωση της χαμηλής συχνότητας που
δημιουργείται από τις συστολές πριν από τη φώνηση μπορεί επίσης να είναι
λειτουργικά σημαντική. Οι παρατηρήσεις που υποστηρίζουν τον ρόλο μυών του μέσου
αυτιού στην φώνηση και στη διάκριση της ομιλίας έχουν ως εξής : (1) οι ασθενείς με
ωτοσκλήρυνσης εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα όταν τους χορηγείται το τεστ
καθυστερημένης ακουστικής ανατροφοδότησης για να εξακριβωθεί η
ψευδοϋπακουσία14, (2) οι τραυλοί έχουν έλλειμμα στη συστολή των προφωνητικών
μυών του μέσου αυτιού15, και (3) η απουσία του αντανακλαστικού του μυός του
αναβολέα οδηγεί σε μειωμένη διάκριση της ομιλίας όταν το επίπεδο της ομιλίας
ανεβαίνει πάνω από τα 90 dB SPL15.
Ακουστική αντίσταση στο μέσο αυτί
Η ακοή απαιτεί τη μετάδοση του ήχου από το αέρινο στο υγρό περιβάλλον. Κατά
συνέπεια, η άμεση μετάδοση του ήχου θα ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής επειδή οι ειδικές
ακουστικές αντιστάσεις του αέρα και του υγρού διαφέρουν πολύ. Επιπλέον, όταν η
ενέργεια διαβιβάζεται μεταξύ δύο μέσων με διαφορετική ειδική αντίσταση, ένα μεγάλο
μέρος της ενέργειας αντανακλάται από την επιφάνια επαφής των δύο μέσων (εικ. 1.8).
Το μέσο αυτί εξισορροπεί τις αντιστάσεις του αέρα με αυτές του κοχλία και με αυτόν
τον τρόπο κάνει δυνατή τη διαβίβαση της ακουστικής ενέργειας από το περιβάλλον
στον κοχλία.
Ο όρος “αντίσταση” περιγράφει την αντίδραση ενός συστήματος στη μετακίνηση.
Κατά συνέπεια, όσο περισσότερη δύναμη απαιτείται για να κινήσει ένα μηχανικό
σύστημα με μια δεδομένη ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίστασή του.
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Εικόνα 1.8. Η ενέργεια που θα περνούσε στον κοχλία θα ήταν μικρότερη από 1%, λόγω της
αντίστασης, χωρίς την ελαστικότητα του κοχλιακού χωρίσματος και της στρογγύλης θυρίδας.

Η αντίσταση ενός μηχανικού συστήματος περιλαμβάνει μια σύνθετη σχέση μεταξύ
τριών φυσικών παραμέτρων τη μάζα, την ακαμψία και την αντίσταση (τριβή). Η τριβή,
το ωμικό συστατικό της αντίστασης, καταναλώνει ενέργεια και είναι ανεξάρτητη από
την συχνότητα. Η μάζα και η ακαμψία αποθηκεύουν ενέργεια, κατά συνέπεια
αποτελούν το αντιδραστικό συστατικό της αντίστασης. Η ακουστική αντίσταση
αντιπροσωπεύει έναν ειδικό τύπο μηχανικής αντίστασης στην οποία η δύναμη
αντικαθίσταται από την πίεση (δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας) και το σύστημα
οδηγείται από τον ήχο. Επειδή το νερό είναι πολύ πυκνότερο και λιγότερο συμπιέσιμο
από τον αέρα, μπορεί αρχικά να φαίνεται ότι η μάζα και η ακαμψία δημιουργούν την
κύρια διαφορά μεταξύ της ακουστικής αντίστασης του κοχλία και αυτής του αέρα.
Η μετάδοση της ενέργειας στον κοχλία δεν στηρίζεται στη συμπίεση του κοχλιακού
υγρού, καθότι οι ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς του κοχλιακού χωρίσματος και της
στρογγύλης θυρίδας τείνουν να αντισταθμίσουν την επίδραση της μάζας του υγρού16.
Μια αρχική λειτουργία του μέσου αυτιού είναι η εξίσωση της χαμηλής αντίστασης του
αέρα με την υψηλή κοχλιακή αντίσταση που προέρχεται από τη ροή του υγρού και από
την ελαστικότητα των κοχλιακών μεμβρανών που χωρίζουν την ενδόλεμφο από τη
περίλεμφο (εικόνα 1.9).

Εικόνα 1.9. Η εξίσωση της αντίστασης από το μέσο αυτί.

Η εξίσωση της αντίστασης από το μέσο αυτί επιτυγχάνεται από τρεις παράγοντες: (1)
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τη σχέση μεγέθους της τυμπανικής μεμβράνης με την ωοειδή θυρίδα, (2) την δράση
μοχλού των οσταρίων του μέσου αυτιού και (3) τη μορφή της τυμπανικής μεμβράνης.
Η αναλογία εμβαδού της τυμπανικής μεμβράνης με την ωοειδή θυρίδα είναι περίπου 20
προς 1. Η αλυσίδα των οσταρίων συμβάλλει επίσης με μια κίνηση μοχλού που αυξάνει
το εύρος της δόνησης. Η αναλογία μεταξύ της αλυσίδας οσταρίων και του μοχλού είναι
περίπου 1,3 προς 1 (εικόνα 1.10).

Εικόνα 1.10. Η σχέση εμβαδού της τυμπανικής μεμβράνης με την ωοειδή θυρίδα είναι περίπου 20
/ 1 και η αναλογία της αλυσίδας οσταρίων και του μοχλού είναι περίπου 1,3 /1.

Εντούτοις, η τυμπανική μεμβράνη δεν δονείται συνολικά17 (εικόνα 1.11). Έτσι, η
αποτελεσματική αναλογία μεταξύ των περιοχών είναι μόνο περίπου 14 προς 1.

Εικόνα 1.11. Απεικόνιση του μεγέθους της δόνησης των περιοχών της τυμπανικής μεμβράνης, από
τις ψηλές έως τις χαμηλές συχνότητες (μαύρο: ελάχιστη και κόκκινο: μέγιστη δόνηση).

Ένας τελικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής
μεταφοράς είναι η κωνοειδή μορφή της τυμπανικής μεμβράνης που επιτρέπει το
λύγισμά της. Η κίνηση λυγίσματος της τυμπανικής μεμβράνης οδηγεί σε αυξανόμενη
δύναμη και μειωμένη ταχύτητα που αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής
μεταφοράς περίπου τέσσερις φορές18 (εικόνα 1.12).
Σε συνδυασμό, αυτές οι ενέργειες του συστήματος του μέσου αυτιού οδηγούν σε μια
εκτιμώμενη συνολική αναλογία μετασχηματισμού, σε ορισμένες συχνότητες, έως 73
προς 1.
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Εικόνα 1.12. Η κωνοειδή μορφή της τυμπανικής μεμβράνης που αυξάνει τη δύναμη μεταφοράς
περίπου 4 φορές.

Οι αεροφόρες κοιλότητες του κροταφικού οστού (κυψέλες)
Το μαστοειδές άντρο είναι η μεγαλύτερη αεροφόρος κοιλότητα της μαστοειδούς
απόφυσης. Το κοίλο του τυμπάνου επικοινωνεί με το μαστοειδές άντρο μέσω της
εισόδου προς το άντρο πού βρίσκεται στο οπίσθιο άκρο του επιτυμπάνιου χώρου.
Μέσα στο στενό αυτό χώρο προβάλλει το βραχύ σκέλος το άκμονα, κάτω από το οποίο
βρίσκεται το προσωπικό νεύρο. Το πρόσθιο τοίχωμα του άντρου επικοινωνεί με τον
επιτυμπάνιο χώρο, το έσω γειτονιάζει με τον οπίσθιο και τον οριζόντιο ημικύκλιο
σωλήνα, το άνω με τη μήνιγγα του μέσου κρανιακού βόθρου και το έξω τοίχωμα του
με το λιθολεπιδοειδές πέταλο ή διάφραγμα του Körner. Πίσω και κάτω έρχεται σε
επικοινωνία με τις υπόλοιπες μαστοειδείς κυψέλες.
Η αιμάτωση του μέσου αυτιού: Γίνεται από κλάδους της έσω και έξω καρωτίδας.
Η νεύρωση το μέσου αυτιού: Η αισθητική νεύρωση του κοίλου του τυμπάνου
προέρχεται από το τυμπανικό νεύρο (νεύρο του Jacobson), που είναι κλάδος του
γλωσσοφαρυγγικού νεύρου (ΙΧ). Η αισθητική νεύρωση της έξω επιφάνειας της
τυμπανικής μεμβράνης προέρχεται από κλάδο του ωτοκροταφικού νεύρου και τον
ωτιαίο κλάδο του πνευμονογαστρικού (ν. του Arnold). Η έσω επιφάνεια νευρώνεται
από το τυμπανικό πλέγμα.
1.2.3. Το έσω αυτί
Το έσω αυτί βρίσκεται μέσα στο λιθοειδές οστό και ονομάζεται λαβύρινθος λόγω της
πολύπλοκης κατασκευής του. Περιλαμβάνει τον οστέινο λαβύρινθο που περικλείει τον
υμενώδη λαβύρινθο και τον έσω ακουστικό πόρο που περιέχει το αιθουσοκοχλιακό, το
προσωπικό νεύρο και την έσω ακουστική ή λαβυρινθική αρτηρία. Όλα τα αισθητήρια
όργανα του λαβυρίνθου έχουν τριχωτά νευροεπιθηλικά κύτταρα με στερεοκροσσούς
και νευρώνονται από προσαγωγές (κεντρομόλες) και απαγωγές (φυγόκεντρες) ίνες
νευρώνων19,20.
Ο οστέινος και υμενώδης λαβύρινθος
Αποτελείται από τρεις χώρους το κοχλία προς τα πρόσω, την αίθουσα στο μέσο και
τους ημικύκλιους σωλήνες προς τα πίσω, που επικοινωνούν μεταξύ τους (εικόνα 1.13).
Μεταξύ του οστέινου και του υμενώδους λαβυρίνθου υπάρχει ο περιλεμφικός χώρος, ο
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Εικόνα 1.13. Ο οστέινος και υμενώδης λαβύρινθος.

οποίος πληρούται από ένα υγρό, πλούσιο σε Na, την περίλεμφο. H περίλεμφος μέσω
ενός λεπτού σωλήνα του υδραγωγού του κοχλία (περιλεμφικός πόρος) επικοινωνεί με
τον υπαραχνοειδή χώρο των μηνίγγων και μέσω του υδραγωγού της αιθούσης με τον
υποσκληρίδιο χώρο (εικόνα 1.14).

Εικόνα 1.14. Ο περιλεμφικός πόρος (επικοινωνία περίλεμφου με τον υπαραχνοειδή χώρο των
μηνίγγων), ο υδραγωγός της αιθούσης (επικοινωνία περίλεμφου με τον υποσκληρίδιο χώρο) και ο
ενδολεμφικός πόρος (επικοινωνία ενδόλεμφου με τον ενδολεμφικό σάκο, μεταξύ των δύο πετάλων
της σκληράς μήνιγγας).
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Ο υμενώδης λαβύρινθος, ο οποίος αποτελεί ένα κλειστό σύστημα πληρούται από άλλο
υγρό που ονομάζεται ενδόλεμφος, πλούσια σε Ka. Η ενδόλεμφος παροχετεύεται με τον
ενδολεμφικό πόρο, ο οποίος ξεκινά από τον ελλειπτικοσφαιρικό πόρο που συνενώνει
το σφαιρικό με το ελλειπτικό κυστίδιο, πορεύεται μέσα στον υδραγωγό της αιθούσης
και απολήγει δια τυφλού και ανευρυσμένου άκρου, του ενδολεμφικού σάκου, μεταξύ
των δύο πετάλων της σκληράς μήνιγγας, στην οπίσθια άνω επιφάνεια του λιθοειδούς
οστού (εικόνα 1.14). Τα τοιχώματα του ενδολεμφικού σάκου πιθανώς συμμετέχουν
στην απορρόφηση της ενδολέμφου.
Η αίθουσα
Βρίσκεται μεταξύ κοχλία και ημικύκλιων σωλήνων. Προς τα έξω έρχεται σε σχέση με
το κοίλο του τυμπάνου με το οποίο επικοινωνεί μέσω της ωοειδούς θυρίδας, η οποία
αποφράσσεται από την βάση του αναβολέα και το δακτυλιοειδή σύνδεσμο.
Η οστέινη αίθουσα φέρει δύο εντυπώματα, που υποδέχονται το ελλειπτικό και το
σφαιρικό κυστίδιο, τα οποία αποτελούν την υμενώδη μοίρα της. Τα δύο κυστίδια
επικοινωνούν μεταξύ τους με τον ελλειπτικοσφαιρικό πόρο, ο οποίος φέρει την
ελλειπτικοενδολεμφική βαλβίδα του Bast (πτυχή του οπισθίου τοιχώματος του
ελλειπτικού κυστιδίου), που ρυθμίζει τη ροή της ενδολέμφου. Ο πόρος αυτός αποτελεί
την αρχή του ενδολεμφικού πόρου.
Η αίθουσα προς τα εμπρός ενώνεται με τον οστέινο κοχλία, ενώ ο υμενώδης κοχλίας
(κοχλιακός πόρος) συνδέεται με το σφαιρικό κυστίδιο μέσω του συνδετικού πόρου.
Προς τα πίσω η αίθουσα έρχεται σε επικοινωνία με τους τρεις ημικύκλιους σωλήνες,
ενώ τα πέντε στόμια των υμενωδών ημικύκλιων σωλήνων εκβάλλουν στο ελλειπτικό
κυστίδιο.
Οι ημικύκλιοι σωλήνες
Είναι τρεις και διατάσσονται στις τρεις διαστάσεις του χώρου (εικόνα 1.13). Ο άνω
κάθετος ημικύκλιος σωλήνας είναι σε επίπεδο κάθετο στον επιμήκη άξονα του
λιθοειδούς. Ο οπίσθιος κάθετος ημικύκλιος σωλήνας βρίσκεται σε επίπεδο παράλληλο
με τον επιμήκη άξονα του λιθοειδούς. Ο οριζόντιος ή έξω ή πλάγιος ημικύκλιος
σωλήνας βρίσκεται σε επίπεδο τέτοιο, που τέμνει κάθετα τη δίεδρη γωνία που
σχηματίζουν οι δύο άλλοι κάθετοι ημικύκλιοι σωλήνες και προβάλλει στον επιτυμπάνιο
χώρο και στην είσοδο προς το μαστοειδές άντρο.
Ο κοχλίας
Ο κοχλίας εκτελεί τρεις βασικές λειτουργίες ως (1) ενισχυτής του ήχου, (2)
μετατροπέας που μεταφράζει την ηχητική (κινητική) ενέργεια σε βιοηλεκτρική, μορφή
κατάλληλη για τις δενδριτικές απολήξεις του ακουστικού νεύρου και (3) ως
κωδικοποιητής που προγραμματίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ακουστικού
ερεθίσματος έτσι ώστε ο εγκέφαλος να μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο ηχητικό ερέθισμα.
Ο οστέινος κοχλίας έχει σχήμα κελύφους σαλιγκαριού με δυόμισι στροφές (έλικες).
Βρίσκεται μπροστά από την αίθουσα από την οποία ξεκινά και τελειώνει με κλειστό
25

άκρο το θόλο. Ο κεντρικός άξονας του κοχλία που ονομάζεται άτρακτος (Modiolus)
έχει σχήμα κώνου, γύρω από τον οποίο περιελίσσονται οι τρεις έλικες, η βασική, η
μέση και η ημιτελής κορυφαία, ενώ μέσα σ' αυτόν βρίσκεται το κοχλιακό νεύρο και η
κοχλιακή αρτηρία. Το συνολικό μήκος του κοχλία ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 35mm21
(εικόνα 1.15).

Εικόνα 1.15. Διατομή του κοχλία.

Η βάση του κοχλία συνέχεται με το πυθμένα του έσω ακουστικού πόρου, ενώ η
κορυφή του κείται προς την πλευρά του κοίλου του τυμπάνου. Ο αυλός των ελίκων με
ένα οστέινο και μεμβρανώδες πέταλο (οστέινο ελικοειδές πέταλο και βασική
μεμβράνη) διαιρείται σε δύο κλίμακες: α) την κλίμακα της αίθουσας προς τα άνω, που
επικοινωνεί με την αίθουσα και καταλήγει στην ωοειδή θυρίδα που φράσσεται από τη
βάση του αναβολέα και β) την κλίμακα του τυμπάνου προς τα κάτω, που καταλήγει
στη στρογγύλη θυρίδα που φράσσεται από το δευτερεύοντα τυμπανικό υμένα.
Οι δύο κλίμακες επικοινωνούν μεταξύ τους στην κορυφή του κοχλία με το ελικότρημα,
πληρούνται από περίλεμφο, η οποία μέσω του περιλεμφικού πόρου (υδραγωγού του
κοχλία) που συνδέει την κλίμακα του τυμπάνου με τον υπαραχνοειδή χώρο, χύνεται
στον υπαραχνοειδή χώρο.
Το έσω περιόστεο του οστέινου κοχλία παρουσιάζει δύο παχύνσεις, μία στην άνω
επιφάνεια του οστέινου ελικοειδούς πετάλου, την ελικοειδή στεφάνη και μία στην έσω
πλευρά του έξω τοιχώματος του κοχλία, τον ελικοειδή σύνδεσμο επί του οποίου
προσφύεται η αγγειώδης ταινία, η οποία τροφοδοτείται από αρτηρίδια που προέρχονται
από την άτρακτο και πιθανώς έχει σχέση με την παραγωγή της ενδολέμφου. Στο έσω
σημείο του ελικοειδούς πετάλου σχηματίζεται μία αύλακα, ο ελικοειδής πόρος που
περιέχει το ελικοειδές γάγγλιο. Το γάγγλιο αυτό αποτελείται από δίπολα κύτταρα, οι
περιφερικές αποφυάδες των οποίων πηγαίνουν προς τα τριχωτά κύτταρα του οργάνου
του Corti, οι δε κεντρικές προς τον άξονα του κοχλία για να σχηματίσουν το κοχλιακό
νεύρο.
Ο υμενώδης κοχλίας ή κοχλιακός πόρος βρίσκεται μεταξύ της κλίμακας του τυμπάνου
και της κλίμακας της αίθουσας. Είναι λεπτός ελικοειδής σωλήνας που σε κάθετη
διατομή έχει σχήμα τριγώνου. Προς τα κάτω αφορίζεται από την κλίμακα του
τυμπάνου με τη βασική μεμβράνη, προς τα πάνω από την κλίμακα της αίθουσας με τη
μεμβράνη του Reissner, ενώ προς τα έξω από τον οστέινο κοχλία με την αγγειώδη
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ταινία. Πληρούται από ενδόλεμφο και συνδέεται με το σφαιρικό κυστίδιο με το
συνδετικό πόρο.

Εικόνα 1.16. Η άτρακτος του κοχλία και οι απολήξεις του ακουστικού νεύρου.

Όταν ο κοχλίας διεγείρεται από τον ήχο, ο κοχλιακός πόρος και το περιεχόμενό του,
οριακά πάνω από τη μεμβράνη του Reissner και κάτω από τη βασική μεμβράνη, τείνει
να κινηθεί ως ένα σώμα5.
Μέσα στον κοχλιακό πόρο και επί της βασικής μεμβράνης βρίσκονται οι τελικές
αισθητικές απολήξεις του κοχλιακού νεύρου. Οι ακουστικές νευρικές ίνες εισέρχονται
στο κοχλιακό πόρο, όπου χάνουν το περίβλημα μυελίνης τους και συνάπτονται στις
βάσεις των τριχωτών κυττάρων του οργάνου του Corti (εικόνα 1.16).
Το όργανο του Corti
Είναι το υποδεκτικό όργανο της ακοής. Αποτελείται από τη βασική μεμβράνη, τα έσω
και έξω τριχωτά κύτταρα και τα στηρικτικά κύτταρα.
Η βασική μεμβράνη είναι μία λεπτή ταινία που αποτελείται από ίνες ικανές να
δονούνται. Το πλάτος της αυξάνει από τη βασική έλικα προς την κορυφή του κοχλία.
Επί της βασικής μεμβράνης βρίσκεται το όργανο του Corti που αποτελείται από τα
στηρικτικά κύτταρα και τα αισθητικά τριχωτά κύτταρα, όπου γίνεται ο
μετασχηματισμός της μηχανικής σε ηλεκτρική ενέργεια (εικόνα 1.17).
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Εικόνα 1.17. Το όργανο του Corti.

Τα κύτταρα αυτά διακρίνονται στα έσω τριχωτά κύτταρα που είναι διατεταγμένα σε μία
σειρά και ο αριθμός τους υπολογίζεται στις 3.500, και στα έξω τριχωτά κύτταρα που
είναι διατεταγμένα σε 3 σειρές, αν και μια τέταρτη σειρά φαίνεται σε μια τυχαία
διατομή αλλά δεν υπάρχει καμιά σαφώς καθορισμένη τέταρτη σειρά22, τη μία πίσω από
την άλλη και ο αριθμός τους υπολογίζεται σε 12.000 - 19.000 (εικόνα 1.18).

Εικόνα 1.18. Τα έσω και έξω τριχωτά κύτταρα.

Η επιφάνεια των τριχωτών κυττάρων είναι ειδικά διαμορφωμένη και φέρει δέσμη
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τριχών, τους στερεοκροσσούς. Ένα διασυνδετικό δίκτυο λεπτών ινών συνδέει
ολόκληρη τη δέσμη των στερεοκροσσών και πλευρικά και από άκρη σε άκρη, έτσι
ώστε να κινούνται ως μια μονάδα23.
Τα γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι: (1) κάθε δέσμη αποτελείται από 30 έως
150 στερεοκροσσούς (περίπου 100 - 150 ανά κύτταρο για τα έξω και 60 για τα έσω)19
(2) κυμαίνονται σε διάμετρο από 0,8 έως 0,2 µm και αυξάνονται σε μήκος από την
βάση του κοχλία ως την κορυφή, και (3) κάθε στερεοκροσσός καλύπτεται με ένα
φορτισμένο κυτταρικό υλικό που θεωρείται ότι κρατάει τους μεμονωμένους
στερεοκροσσούς για να μην συμπτυχθούν24 (εικόνα 1.19).

Εικόνα 1.19. Το τριχωτό κύτταρο και η δέσμη των στερεοκροσσών.

Οι στερεοκροσσοί και τα σχετικά ιονικά κανάλια τους συμμετέχουν σε μια ενισχυτική
διαδικασία που ευαισθητοποιεί και οξύνει την ακοή25. Οι λειτουργικές μελέτες των
μηχανικών ιδιοτήτων των στερεοκροσσών26 έδειξαν ότι είναι δύσκαμπτοι και σταθεροί
στις βάσεις τους. Όταν ασκείται πάρα πολλή δύναμη, οι στερεοκροσσοί σπάνε σαν να
ήταν εύθραυστοι. Οι μελέτες έκθεσης σε θόρυβο έχουν δείξει την ευπάθεια των
στερεοκροσσών24. Οι υψηλότεροι στερεοκροσσοί επηρεάζονται πρώτοι και γίνονται
εύκαμπτοι εξαιτίας των αλλαγών στη μεμβράνη και τον κυτταρικό σκελετό τους. Με
συνεχή έκθεση σε θόρυβο, οι στερεοκροσσοί αλλοιώνονται και μετά εκφυλίζονται, με
αποτέλεσμα την μόνιμη απώλεια ακοής (εικόνα 1.20).
Τα έξω τριχωτά κύτταρα είναι νεότερα φυλογενετικά, πιο ευπαθή, διεγείρονται από
χαμηλής έντασης ερεθίσματα και καταστρέφονται γρηγορότερα από βλαπτικούς
παράγοντες (χημικές ουσίες, τοξίνες, ήχοι υψηλής έντασης). Στην πράξη, οι πρώτες
μετρίσιμες ακουστικές αλλαγές, λόγω έκθεσης σε θόρυβο, συνδέονται με αλλοιώσεις
των στερεοκροσσών των τριχωτών κυττάρων του κοχλία24. Τα αισθητικά αυτά κύτταρα
υποστηρίζονται στη βασική μεμβράνη από τα στηρικτικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά
έχουν σχήμα “λ” και σχηματίζουν δύο σήραγγες (έξω και έσω σήραγγα του Corti), που
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περιέχουν την κορτίλεμφο27.

Εικόνα 1.20. Διάταξη των φυσιολογικών τριχωτών κυττάρων και μετά από εκφύλισή τους, με
αποτέλεσμα την μόνιμη απώλεια ακοής.

Το όργανο του Corti καλύπτεται από την καλυπτήριο μεμβράνη, που μοιάζει με έναν
δύσκαμπτο, ωοειδή, ζελατινούχο σωλήνα, η οποία εκφύεται από την ελικοειδή στεφάνη
με μια εύκαμπτη μεμβρανώδη ζώνη που της επιτρέπει να κινηθεί πάνω-κάτω όπως το
εξώφυλλο ενός βιβλίου28. Η μεμβράνη αυτή καλύπτει το όργανο του Corti μέχρι και τα
έξω στηρικτικά κύτταρα, συνδέεται στενά με τις τρίχες των τριχωτών κυττάρων και ο
ρόλος της πιθανώς είναι ανάλογος με αυτόν του κυπελίου των ημικύκλιων σωλήνων.
Όλα τα στοιχεία του οργάνου του Corti είναι πλούσια σε βλεννοπολυσακχαρίτες.
Η νεύρωση του κοχλία: Γίνεται από τα δίπολα κύτταρα του ελικοειδούς γαγγλίου
μέσω προσαγωγών και απαγωγών ινών.
Οι προσαγωγές (κεντρομόλες) ίνες φέρονται από την περιφέρεια προς το κέντρο και
συνδέουν το όργανο του Corti με τον ομόπλευρο κοχλιακό πυρήνα. Υπολογίζονται σε
32.000. Η πλειονότητα τους (90 - 95 %) καταλήγει στα έσω τριχωτά κύτταρα, ενώ το
5% μόνον συνδέεται με το σύστημα των έξω τριχωτών κυττάρων27. Το γεγονός αυτό
και η αριθμητική υπεροχή των έξω τριχωτών κυττάρων διαμορφώνει μια σχέση μεταξύ
έξω και έσω τριχωτών κυττάρων 1:20 στην σύνθεση του κοχλιακού νεύρου. Οι
απαγωγές (φυγόκεντρες) ίνες φέρονται από το κέντρο προς την περιφέρεια.
Συγκεκριμένα από την άνω ελαία μέσω της ελαιοκοχλιακής δέσμης καταλήγουν στα
τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti. Ο αριθμός των απαγωγών ινών υπολογίζεται
σε 1.800 περίπου και η λειτουργική σημασία τους είναι να καταστέλλουν το δυναμικό
λειτουργίας του ακουστικού νεύρου29. Στην νεύρωση του κοχλία συμμετέχει και το
αυτόνομο νευρικό σύστημα, με το συμπαθητικό σύστημα που φέρεται μέσω του
περιαγγειακού πλέγματος από το αστεροειδές γάγγλιο του τραχήλου.
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Τα υγρά του λαβυρίνθου
Η περίλεμφος ομοιάζει με το εξωκυττάριο υγρό και είναι ένα διήθημα του αίματος των
τριχοειδών αγγείων του περιλεμφικού χώρου. Απορροφάται κατά πάσα πιθανότητα από
τα φλεβώδη τριχοειδή αγγεία της περιοχής της κλίμακας του τυμπάνου, ενώ ο
περιλεμφικός πόρος (υδραγωγός του κοχλία), που φέρει σε επικοινωνία την περίλεμφο
με τον υπαραχνοειδή χώρο, φαίνεται ότι παίζει δευτερεύοντα μόλο στην παροχέτευσή
της. Σπάνια σε συγγενείς ανωμαλίες μπορεί η επικοινωνία αυτή να είναι ιδιαίτερα
ευρεία, με αποτέλεσμα σε περίπτωση αναβολεκτομής να εκδηλωθεί το φαινόμενο της
“περιλεμφικής πλημμυρίδας” με απότομη και μαζική έξοδο περιλέμφου από την
ωοειδή θυρίδα προς το μέσο αυτί.
Η ενδόλεμφος ομοιάζει με το ενδοκυττάριο υγρό, σχηματίζεται κατά πάσα πιθανότητα
στην αγγειώδη ταινία, τα κύτταρα της οποίας παρουσιάζουν μία αυξημένη
δραστηριότητα ανταλλαγής της ύλης, και απορροφάται από το τοίχωμα του
ενδολεμφικού σάκου.
Εκτός όμως από τα δύο αυτά υγρά υπάρχει και η κορτίλεμφος που περιβάλλει τα
αισθητικά τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti και πληρεί τις σήραγγες που
σχηματίζονται από τα στηρικτικά κύτταρά του. Η κορτίλεμφος μοιάζει περισσότερο με
την περίλεμφο.
Η περίλεμφος είναι πλούσια σε Να ( 139,1 meq/L) και φτωχή σε Κ (4,1 meq/L), ενώ η
ενδόλεμφος είναι φτωχή σε Να ( 13,2 meq/L) και πλούσια σε Κ ( 144,3 meq/L) 30.
Η αιμάτωση του λαβυρίνθου
Προέρχεται από την έσω ακουστική αρτηρία, πού είναι συνήθως κλάδος της πρόσθιας
κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας ή σπανιότερα απ' ευθείας από τη βασική αρτηρία.
Περνά μέσα από τον έσω ακουστικό πόρο και αφού χορηγήσει κλωνία για τον οστέινο
λαβύρινθο, μεταπίπτει στη λαβυρινθική αρτηρία, η οποία στο πυθμένα του έσω
ακουστικού πόρου διακλαδίζεται στην πρόσθια αιθουσαία και την κοινή κοχλιακή. Η
τελευταία χωρίζεται στην αιθουσοκοχλιακή και στους κοχλιακούς κλάδους21. Οι
κλάδοι αυτοί, μέσω της κοιλότητας της ατράκτου, καταλήγουν τελικά στο αγγειακό
δίκτυο της αγγειώδους ταινίας που βρίσκεται στο έξω τοίχωμα του κοχλία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το αισθητικό επιθήλιο δεν έχει καμία άμεση σχέση με τα
αιμοφόρα αγγεία, αλλά τρέφεται από τα λεμφικά υγρά.
Οι αρτηρίες του λαβυρίνθου είναι τελικές αρτηρίες γι' αυτό και σε περιπτώσεις
αιφνίδιας κώφωσης, που πιθανολογείται σπασμός ή απόφραξη αυτών των αρτηριών,
επέρχεται μερική ή ολική καταστροφή του λαβυρίνθου21.
Ο έσω ακουστικός πόρος
Είναι ένας μικρός σωλήνας που βρίσκεται μέσα στο λιθοειδές οστό, έχει μέσο μήκος 1
cm και διάμετρο 5 mm. Φέρει ένα στόμιο στο κεντρικό του άκρο, που βρίσκεται στη
μεσότητα της οπίσθιας άνω επιφάνειας του λιθοειδούς οστού και ένα πυθμένα στο
περιφερικό άκρο του που βρίσκεται μεταξύ της βάσης του κοχλία και του έσω
τοιχώματος της αίθουσας.
Το περιεχόμενο του έσω ακουστικού πόρου είναι το αιθουσοκοχλιακό νεύρο, το
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προσωπικό και το διάμεσο νεύρο καθώς και δύο αγγεία, η λαβυρινθική ή έσω
ακουστική αρτηρία και η έσω ακουστική φλέβα.
Ο πυθμένας του έσω ακουστικού πόρου χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια από μία
εγκάρσια και μία κάθετη ακρολοφία. Τα τεταρτημόρια αυτά αντιστοιχούν το πρόσθιο
άνω στο προσωπικό νεύρο, το πρόσθιο κάτω στο κοχλιακό νεύρο, το οπίσθιο άνω στο
άνω αιθουσαίο νεύρο και το οπίσθιο κάτω στο κάτω αιθουσαίο νεύρο.
1.3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΩΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ
1.3.1. Η μετατροπή της μηχανικής σε βιοηλεκτρική ενέργεια
Το τελικό μηχανικό γεγονός στη κοχλιακή διαδικασία μετατροπής είναι μια συνεργική
λειτουργία παραμόρφωσης των δυο μεμβρανών, η κάμψη ή παρεκτόπιση των
στερεοκροσσών από τη θέση ηρεμίας τους31,32.
Επειδή οι υψηλότερες τρίχες των έσω τριχωτών κυττάρων είναι σε επαφή και με τις
δύο μεμβράνες, λυγίζουν. Αντίθετα, οι τρίχες των έσω τριχωτών κυττάρων και
ενδεχομένως επίσης οι κοντύτερες τρίχες των έξω τριχωτών κυττάρων, οι οποίες δεν
είναι σε επαφή με τη καλυπτήρια μεμβράνη, λυγίζουν από την ενδόλεμφο που ρέει
μεταξύ των κινουμένων παράλληλων πλακών που σχηματίζονται από τις δυο
μεμβράνες33. Η ροή της ενδόλεμφου είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ των
ταχυτήτων κίνησης των δύο μεμβρανών και όχι από τις μετατοπίσεις τους. Κατά
συνέπεια, τα εσωτερικά τριχωτά κύτταρα μπορεί να είναι αισθητήρες ταχύτητας και τα
έξω τριχωτά κύτταρα αισθητήρες μετατόπισης34. Έχουν επίσης προταθεί και άλλες
ιδέες για τις μοναδικές λειτουργίες των έξω τριχωτών κυττάρων έναντι των έσω
τριχωτών κυττάρων35. Ο von Bekesy σημείωσε ότι η συνεργική λειτουργία μεταξύ των
δύο μεμβρανών θα μπορούσε να μειώσει το εύρος των μετατοπίσεων από την ενέργεια
διέγερσης, αυξάνοντας παράλληλα τη δύναμή της5,36. Έτσι, μπορεί να χρησιμεύσει για
να εξισώσει τις αντιστάσεις των υγρών και στερεών μέσων μετάδοσης, ακριβώς όπως
το μέσο αυτί εξισώνει τις αντιστάσεις αέρα και υγρού.
1.3.2. Ηλεκτρικά Δυναμικά του Κοχλία
Τρία κοχλιακά βιοηλεκτρικά μεγέθη έχουν μελετηθεί εκτενώς: (1) το ενδοκοχλιακό
δυναμικό, (2) το μικροφωνικό του κοχλία και (3) το αθροιστικό δυναμικό. Ενώ το
ενδοκοχλιακό δυναμικό είναι παρόν σε ηρεμία, το μικροφωνικό του κοχλία και το
αθροιστικό δυναμικό εμφανίζονται μόνο μετά από ηχητική διέγερση του κοχλία.
Ενδοκοχλιακό δυναμικό
Το ενδοκοχλιακό δυναμικό είναι ένα συνεχές (DC), δυναμικό +80 mV που μπορεί να
καταγραφεί με ένα ηλεκτρόδιο στην ενδόλεμφο του κοχλιακού πόρου37,38 (εικ. 1.21).
Αυτό πιστεύεται ότι διατnρείται από τn λειτουργία αντλιών και διαύλων ιόντων στnν
αγγειώδη ταινία39-41, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην ανοξία και σε χημικούς
παράγοντες που παρεμποδίζουν τον οξειδωτικό μεταβολισμό42.
Οι αντλίες και οι δίαυλοι ιόντων ευθύνονται και για τnν υψnλή περιεκτικότnτα τnς
ενδολέμφου σε Κ+ και τn χαμnλή περιεκτικότnτα σε Να+, μια σύνθεσn που δεν
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βρίσκεται σε κανένα άλλο εξωκυττάριο υγρό του σώματος. Η αύξηση της πτώσης
τάσης που διασχίζει τις άκρες των τριχωτών κυττάρων και παρέχει το ενδοκοχλιακό
δυναμικό θεωρείται υψίστης σημασίας στην κοχλιακή μετατροπή43.

Εικόνα 1.21. Τα ηλεκτρικά δυναμικά ηρεμίας στο όργανο του Corti.

Εάν, αντίθετα, τοποθετnθεί ένα μικροnλεκτρόδιο στο όργανο του Corti, καταγράφεται
αρνnτικό δυναμικό nρεμίας από το εσωτερικό μεμονωμένων κυττάρων, τόσο των
στnρικτικών όσο και των τριχωτών. Το δυναμικό nρεμίας των έξω τριχωτών κυττάρων
είναι περίπου -70 mV44, ενώ των έσω -40 mV45. Αυτό σnμαίνει ότι μεταξύ του
εσωτερικού ενός τριχωτού κυττάρου και τnς ενδολέμφου υπάρχει μια διαφορά
δυναμικού 120-150 mV, n οποία θεωρείται εξαιρετικά υψnλή για ένα βιολογικό
σύστnμα. Φαίνεται ότι αυτή n διαφορά δυναμικού δnμιουργεί συνεχή ροή θετικών
ιόντων Κ+ από τnν ενδόλεμφο προς το εσωτερικό των τριχωτών κυττάρων μέσω
διαύλων ιόντων που βρίσκονται στnν άνω επιφάνεια των ακουστικών τριχών.
Μικροφωνικό και αθροιστικό δυναμικό
Όταν δίδεται το κατάλληλο ερέθισμα, τα περισσότερα τελικά αισθητήρια όργανα
παράγουν βιοηλεκτρικά γεγονότα που αποκαλούνται δυναμικά υποδοχέων. Αυτά τα
δυναμικά διαφέρουν από τα δυναμικά δράσης στο ότι (1) διαβαθμίζονται, παρά τον
κανόνα “διέγερση ή μη διέγερση”, (2) δεν έχουν καμία λανθάνουσα κατάσταση, (3) δεν
διαδίδονται και (4) δεν έχουν καμία προφανή διατήρηση μετά την αντίδραση46. Το
αθροιστικό δυναμικό και το μικροφωνικό του κοχλία δημιουργούν τα δυναμικά
υποδοχέων του κοχλία και μπορούν να καταγράφονται έμμεσα από ηλεκτρόδια στη
στρογγύλη θυρίδα ή άμεσα μέσα στο όργανο του Corti. Το μικροφωνικό του κοχλία
αναπαράγει την εναλλασσόμενη (AC) κυματομορφή του ήχου διέγερσης (εξ αυτού και
το όνομα “μικροφωνικό”)47. Το αθροιστικό δυναμικό αντιπροσωπεύει τη σταθερή (DC)
μετατόπιση που ακολουθεί τον ήχο διέγερσης48. Το μικροφωνικό του κοχλία και το
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αθροιστικό δυναμικό παράγονται από τα τριχωτά κύτταρα38,49 και η περιοχή των
γεννητριών για τα δυναμικά υποδοχέων είναι στις άκρες των στερεοκροσσών50. Τα
αποτελέσματα των ενδοκυτταρικών καταγραφών από τα τριχωτά κύτταρα
υποδεικνύουν ότι τα έσω τριχωτά κύτταρα παράγουν το αθροιστικό δυναμικό και τα
έξω τριχωτά κύτταρα παράγουν το μικροφωνικό του κοχλία35. Η παραγωγή του
αθροιστικού δυναμικού απαιτεί κάποια μορφή διόρθωσης της ακουστικής
κυμματομορφής (δηλ., αλλαγή από μια κυμματομορφή που ταλαντώνεται επάνω και
κάτω από τη βασική γραμμή σε μια κυμματομορφή που είναι εξολοκλήρου επάνω ή
κάτω από τη βασική γραμμή). Επίσης από την ενδοκοχλιακή καταγραφή με επιλεκτικά
κατεστραμμένα τα έξω τριχωτά κύτταρα από γενταμυκίνη51, επαληθεύεται ότι και τα
έσω και τα έξω τριχωτά κύτταρα συμβάλλουν, με βάση την ένταση, στο αθροιστικό
δυναμικό και στο μικροφωνικό του κοχλία.
Το μικροφωνικό του κοχλία μπορεί να γίνει κατανοητό με το πρότυπο “μπαταριών –
αντίστασης” του Davis52. Το ενδοκοχλιακό δυναμικό χρησιμεύει ως “μπαταρία” που
παρέχει την κινητήρια δύναμη για να περάσει το ρεύμα μέσω της υψηλής αντίστασης
της μεμβράνης όπου ενσωματώνονται οι άκρες των τριχωτών κυττάρων. Το κύμα
μετατοπίζει τη βασική μεμβράνη, με συνέπεια την εκτροπή των στερεοκροσσών και τη
πρόκληση αλλαγών στην αντίσταση των τριχωτών κυττάρων. Κατά συνέπεια, τα
τριχωτά κύτταρα που ενεργούν ως μεταβλητές αντιστάσεις διαμορφώνουν την
τρέχουσα ροή κατά μήκος της μεμβράνης για να παράγουν ένα χρονικά μεταβαλλόμενο
δυναμικό, τo μικροφωνικό του κοχλία το οποίο ακολουθεί την κυματομορφή του
ερεθίσματος53,54.
Ο ρόλος των κοχλιακών δυναμικών στην μεταφορά του ερεθίσματος
Μελέτες με το μικροσκόπιο εκπομπής ηλεκτρονίου αποκάλυψαν ότι η μορφολογία των
επαφών μεταξύ των κεντρομόλων απολήξεων των νεύρων και των βάσεων των
τριχωτών κυττάρων έχουν τη μορφολογία μιας χημικής σύναψης. Δηλαδή
περιλαμβάνουν (1) έναν συναπτικό κενό (ένα ομοιόμορφο διάστημα μεταξύ του
τριχωτού κυττάρου και των μεμβρανών των νευρικών ινών), (2) συναπτικά κυστίδια
και (3) ένα συναπτικό εμπόδιο υπό μορφή δίσκου πυκνών ηλεκτρονίων που
περιβάλλεται από τα κυστίδια55. Αυτό αποδεικνύει οτι τα κοχλιακά δυναμικά δεν
διεγείρουν τις ακουστικές νευρικές ίνες απευθείας ηλεκτρικά, αλλά προκαλούν ένα
χημικό διαβιβαστή που απελευθερώνεται από το τριχωτό κύτταρο και διεγείρει χημικά
τις απολήξεις του ακουστικού νεύρου52,55.
Η μετατόπιση της δέσμης τριχωτών κυττάρων ανοίγει τα κανάλια μεταγωγής που
βρίσκονται στις άκρες των στερεοκροσσών για να επιτρέψουν τη ροή του Κ + στο
κύτταρο. Αυτή η εισροή Κ + αποπολώνει το κύτταρο, αναγκάζοντας τα κανάλια
ασβεστίου (Ca2 +) στη βάση του τριχωτού κυττάρου να ανοίξουν, εισάγοντας κατά
συνέπεια Ca2 + μέσα στο κύτταρο. Τα ιόντα Ca2 +, στη συνέχεια, διεγείρουν τα
κυστίδια διαβιβαστών για να συμπτυχθούν με τη μεμβράνη των τριχωτών κυττάρων
και να απελευθερώσουν τον διαβιβαστή στο συναπτικό κενό. Η ουσία του διαβιβαστή
διασκορπίζεται έπειτα κατά μήκος του συναπτικού διαστήματος για να ξεκινήσει τα
δυναμικά δράσης στις παρακείμενες ακουστικές νευρικές ίνες56.
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Κοχλιακοί διαβιβαστές
Ο προσαγωγός νευροδιαβιβαστής είναι ένα διεγερτικό αμινοξύ, ή μια σχετική σε δομή
ένωση, η οποία είναι αρμόδια για την έναρξη των ακουστικών δυναμικών νευρωνικής
δράσης. Εκτός από αυτήν την χημική ουσία – διαβιβαστή και άλλες χημικές ουσίες
απελευθερώνονται στο συναπτικό κενό, που επηρεάζουν τη δράση του διαβιβαστή και
αποκαλούνται νευροδιαμορφωτές57,58.
Μια από τις πλέον πιθανές προσαγωγές ουσίες - διαβιβαστές θεωρείται το αμινοξύ
glutamate (amino acid glutamate) 59, καθώς και η ασπαρτάτη (aspartate) 60.
Ο απαγωγός νευροδιαβιβαστής στο κοχλία είναι η ακετυλοχολίνη (acetylcholine). Η
ισχυρότερη υποστήριξη για την ακετυλοχολίνη προέρχεται από ένα σύνολο
πειραμάτων που αποδεικνύουν ότι οι αντιχολινεργικές ενώσεις εμποδίζουν τα
αποτελέσματα της απαγωγού διέγερσης αλλά δεν επηρεάζουν την προσαγωγική
κοχλιακή δραστηριότητα61.
Από άλλες ιστοχημικές και ανοσοπαθολογικές μελέτες του κοχλία, προκύπτει
GABAεργική (γ-αμινοβουτυρικό οξύ) απαγωγική νεύρωση των έξω τριχωτών
κυττάρων, καθώς επίσης και των προσαγωγών έσω τριχωτών κυττάρων.
1.3.3. Κωδικοποίηση στον κοχλία
Ο κοχλίας πρέπει να κωδικοποιήσει τα χαρακτηριστικά του ήχου σε ιδιότητες της
νευρικής δραστηριότητας. Οι κύριες ακουστικές παράμετροι που κωδικοποιούνται
είναι η συχνότητα, η ένταση και η χρονική διάρκεια, ενώ οι βασικές βιολογικές
μεταβλητές διαθέσιμες για τη νευρική κωδικοποίηση είναι η θέση (η θέση του
ερεθισμένου κυττάρου), το ποσό νευρικής διέγερσης και η χρονική διάρκεια της
διέγερσης.
Κωδικοποίηση της συχνότητας
Προς το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, προτάθηκαν δύο αντιτιθέμενες θεωρίες
κωδικοποίησης της συχνότητας στην ακουστική περιφέρεια. Αυτές οι κλασικές θεωρίες
“αντήχησης” και “συχνότητας” έχουν επηρεάσει την μετέπειτα σκέψη για την κοχλιακή
κωδικοποίηση της συχνότητας4. Η θεωρία αντήχησης του Helmholtz υποστήριξε ότι η
βασική μεμβράνη ενεργεί σαν να ήταν μια σειρά συντονισμένων αντηχείων, ανάλογη
με ένα σύνολο χορδών πιάνου. Κάθε συντονισμένο αντηχείο δονείται με συντονισμό σε
μια διαφορετική συχνότητα και έτσι επιλεκτικά διεγείρει μια ιδιαίτερη νευρική ίνα. Η
θεωρία συχνότητας του Rutherford, που κλήθηκε αργότερα θεωρία του “τηλεφώνου”,
πρότεινε ότι όλες οι συχνότητες ενεργοποιούν ολόκληρο το μήκος της βασικής
μεμβράνης, η οποία διαβιβάζει, ουσιαστικά αμετάβλητα, τη χρονική μορφή του
ακουστικού ερεθίσματος. Σύμφωνα με την θεωρία του “τηλεφώνου”, παραμένει η
ευθύνη των κεντρικότερων νευρικών δομών η αποκωδικοποίηση αυτών των χρονικών
μορφών για να εξάγει τα χαρακτηριστικά του ακουστικού ερεθίσματος.
Κωδικοποίηση “αντήχησης”, καμπύλες συντονισμού
Ο Von Bekesy χρησιμοποίησε οπτικές μεθόδους για να κάνει τις πρώτες άμεσες
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παρατηρήσεις της μηχανικής ανάλυσης της θέσης της συχνότητας των ερεθισμάτων
στον κοχλία, που αποτυπώνεται στην θεωρία του “ταξιδεύοντος κύματος”5 (εικ. 1.22).

Εικόνα 1.22. Κυματισμός της μεμβράνης σύμφωνα με τη θεωρία του “ταξιδεύοντος κύματος”.

Χρησιμοποιώντας τις πιο ευαίσθητες τεχνικές επιβεβαιώθηκε η γενική φύση των
αποτελεσμάτων του Vοn Bekesy αλλά τροποποιήθηκαν τα συμπεράσματά του όσον
αφορά διάφορες σημαντικές λεπτομέρειες62. Κάθε κύκλος καθαρού τόνου δημιουργεί
ένα κύμα που κινείται κατά μήκος του κοχλιακού χωρίσματος από τη βάση προς την
κορυφή5. Καθώς το κύμα ταξιδεύει, το εύρος του αυξάνει αργά, περνάει από ένα
μέγιστο και μειώνεται έπειτα γρήγορα. Όσο η συχνότητα του τόνου διέγερσης
αυξάνεται, το μέγιστο του κύματος εντοπίζεται προς τη βάση, προς την ωοειδή θυρίδα.
Η συχνότητα που παράγει τη μέγιστη δόνηση μιας συγκεκριμένης θέσης στο κοχλιακό
χώρισμα είναι η χαρακτηριστική συχνότητα εκείνου του σημείου (εικόνα 1.23).

Εικόνα 1.23. Η χωροταξική κατανομή και ανάλυση των ακουστικών συχνοτήτων στον κοχλία
(τονοτοπία).

Οι μηχανικές καμπύλες συντονισμού σε όλες τις θέσεις του κοχλιακού χωρίσματος
έχουν την ίδια γενική μορφή, η οποία είναι μια γρήγορη κάμψη για τις συχνότητες
επάνω από την χαρακτηριστική συχνότητα και μια βαθμιαία κάθοδος για τις
συχνότητες κάτω από τη χαρακτηριστική συχνότητα. Οι καταγραφές του
μικροηλεκτροδίου από μεμονωμένα τριχωτά κύτταρα και τις ακουστικές νευρικές ίνες
δημιουργούν κάτι ανάλογο με την κοχλιακή μηχανική καμπύλη συχνότητας.
Ουσιαστικά, οι νευρικές καμπύλες συντονισμού είναι αναπαραστάσεις του κατώτατου
ορίου απάντησης προς τη συχνότητα και παρόμοιες καμπύλες συντονισμού μπορούν να
καταγραφούν από μεμονωμένους νευρώνες σε όλη την ακουστική νευρική οδό. Οι
καμπύλες συντονισμού των ακουστικών νευρικών ινών έχουν την ίδια μορφή σαν τις
μηχανικές καμπύλες συντονισμού. Κατά συνέπεια, η μηχανική τονοτοπική ανάλυση
του κοχλία αποτυπώνεται σαφώς στις απαντήσεις του ακουστικού νεύρου.
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Κοχλιακός συντονισμός
Οι αρχικές μελέτες της κίνησης της βασικής μεμβράνης που έγιναν από τον Von
Bekesy σε πτωματικούς κοχλίες, δείχνουν ότι η μεμβράνη δεν έχει τον ακριβή
συντονισμό που παρατηρήθηκε στις απαντήσεις των τριχωτών κυττάρων και των
κοχλιακών νευρικών ινών. Αυτή η παρατήρηση καθώς και η παρουσία μη
γραμμικότητας στην κίνηση της βασικής μεμβράνης οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι
μεταξύ της μεμβράνης και των κοχλιακών νευρικών ινών υπάρχει ένας “κοχλιακός
εvισχυτής”, κάποιος δηλαδή ενεργειακός μηχανισμός που προάγει την ακρίβεια του
συντονισμού της βασικής μεμβράνης63.
Δύο χαρακτηριστικά είναι κρίσιμα για τον προσδιορισμό της αντήχησης και του
μηχανισμού του κοχλιακού συντονισμού. Κατ' αρχάς, η διαδικασία από την οποία
πραγματοποιείται το φιλτράρισμα είναι πάρα πολύ γρήγορη για να επιτρέψει μια
νευρική καθυστέρηση κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο συντονισμός να
βελτιώνεται από κάποιο είδος νευρικού αναλόγου “πλευρικής παρεμπόδισης” με αυτόν
που εμφανίζεται σε πιο υψηλά επίπεδα της ακουστική οδού64. Το δεύτερο σημαντικό
χαρακτηριστικό του κοχλιακού φιλτραρίσματος είναι ότι είναι φυσιολογικά ευάλωτο. Η
επιλεκτική καταστροφή των έξω τριχωτών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα την
ελάττωση του ουδού διέγερσης του κοχλία κατά 40 dB περίπου65 και μια δραματική
απώλεια του συντονισμού των νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου66. Σχεδόν όλοι οι
βλαπτικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της υποξίας67, των ωτοτοξικών
φαρμάκων68, της τοπικής μηχανικής ζημίας69, και του ακουστικού τραύματος70,
αποσυντονίζουν τις νευρικές καμπύλες συντονισμού. Ο αποσυντονισμός από
βλαπτικούς παράγοντες εμφανίζεται όχι μόνο στις νευρικές αλλά και στις μηχανικές
καμπύλες συντονισμού, καθώς και στις καμπύλες συντονισμού των αθροιστικών
δυναμικών, που μετριούνται με ηλεκτρόδια που τοποθετούνται ενδοκυτταρικά στα
εσωτερικά τριχωτά κύτταρα και στις ψυχοφυσικές καμπύλες συντονισμού από ασθενείς
με κοχλιακές βλάβες.
Πρόσφατες παρατηρήσεις της κινητικότητας της βασικής μεμβράνης που έγιναν σε
έμβιους κοχλίες71,72, έδειξαν ότι η βασική μεμβράνη έχει την ίδια ακρίβεια
συντονισμού με τα τριχωτά κύτταρα και τις κοχλιακές νευρικές ίνες. Επομένως, ο
“κοχλιακός ενισχυτής” θα πρέπει να βρίσκεται στο σύμπλεγμα της βασικής μεμβράνης.
Το γεγονός ότι ο μηχανισμός αυτός παρατηρείται μόνον σε έμβια κατάσταση σημαίνει
ότι για τη λειτουργία του απαιτείται ενέργεια73.
Η ανακάλυψη ότι οι ωτοακουστικές εκπομπές (OAEs) παράγονται από τον υγιή
κοχλία74 και μπορούν να καταγραφούν απλά από τον ακουστικό πόρο των ανθρώπων
και των ζώων, παρείχε έμμεσα στοιχεία για την παρουσία μιας τέτοιας γεννήτριας
μηχανικής ενέργειας μέσα στον κοχλία. Τα αποτελέσματα των μελετών για τις OAEs
στα σπονδυλωτά και οι πιο πρόσφατες έρευνες για τις βιοφυσικές ιδιότητες
απομονωμένων έξω τριχωτών κυττάρων, εμπλέκουν τις μικρομηχανικές διαδικασίες
στο επίπεδο των έξω τριχωτών κυττάρων ως υπεύθυνες για την επιλεκτικότητα των
συχνοτήτων στον κοχλία.
Η λειτουργία των έσω και έξω τριχωτών κυττάρων
Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των έσω και των έξω τριχωτών από άποψη
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μορφολογίας, βιοχημείας, φυσιολογίας και νεύρωσής τους. Σύμφωνα με τις πρόσφατες
αντιλήψεις για την ενεργό βιομηχανική λειτουργία του οργάνου του Corti, τα έξω
τριχωτά κύτταρα είναι αμφίδρομοι μετατροπείς που είναι ικανοί να μετατρέψουν την
ακουστική ενέργεια σε νευρική ενέργεια (δηλ., μηχανοηλεκτρική επαγωγή) και την
ηλεκτρική σε μηχανική ενέργεια (δηλ., ηλεκτρομηχανική επαγωγή)75. Επίσης
υποστηρίζεται η ύπαρξη δύο διαφορετικών αλλά παράλληλων κοχλιακών
υποσυστημάτων όπου τα έξω τριχωτά κύτταρα χρησιμοποιούνται ως διαμορφωτές και
τα έσω τριχωτά κύτταρα ως μεταφορείς της ακουστικής πληροφορίας75. Ο ακριβής
μηχανισμός με τον οποίο τα έξω τριχωτά κύτταρα επηρεάζουν την απάντηση των έσω
είναι προς το παρόν άγνωστος. Εντούτοις, επειδή η φυσιολογικά τρωτή κοχλιακή
διαδικασία βελτίωσης μέσω φίλτρων φαίνεται να περιλαμβάνει τις δονήσεις των
βασικών μεμβρανών, ο μηχανισμός καθιστά σίγουρο ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα
επηρεάζουν άμεσα τη μηχανική δόνηση της βασικής μεμβράνης.
Κωδικοποίηση “τηλεφώνου”
Τα προαναφερθέντα στοιχεία για την κωδικοποίηση αντήχησης δεν έχουν ακυρώσει
την θεωρία του τηλεφώνου του Rutherford επειδή υπάρχουν επίσης αρκετά στοιχεία
για έναν τηλεφωνικό κώδικα στις χαμηλές συχνότητες. Παραδείγματος χάριν, ο
κοχλιακός συντονισμός γίνεται σταδιακά φτωχότερος καθώς μειώνεται η συχνότητα
και κάτω από τα 100 Hz περίπου δεν υπάρχει κανένα κοχλιακό τμήμα με μέγιστο εύρος
και καμία συντονισμένη ακουστική μονάδα76. Έτσι, ο φυσιολογικά παρατηρηθείς
κώδικας συχνότητας αντήχησης χειροτερεύει σταδιακά καθώς οι συχνότητες
χαμηλώνουν.
Έχει υποδειχθεί ένας νευρικός κώδικας “τηλεφώνου” που, σε αντίθεση με τον κώδικα
“αντήχησης”, γίνεται σταδιακά καλύτερος καθώς οι συχνότητες χαμηλώνουν. Η
ανάλυση των κορυφών της κυματομορφής εκφόρτωσης των μεμονωμένων ακουστικών
νευρικών ινών, σε διέγερση χαμηλής συχνότητας, έδειξε “κλείδωμα φάσης” στους
μεμονωμένους κύκλους του τόνου διέγερσης, κάτι που διατηρεί τη χρονική μορφή της
εκφόρτωσης77. Σχεδιάζοντας πολλές ατομικές κορυφές σε ιστόγραμμα παρουσιάζεται η
κυματομορφή του ήχου διέγερσης. Το ανώτερο όριο αυτού του φαινομένου
υπολογίζεται περίπου στα 4 kHz, αλλά η ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων δείχνει ότι
το “κλείδωμα φάσης” γίνεται φτωχό περίπου στα 2,5 kHz78.
Μια άλλη γραμμή στοιχείων που υποστηρίζουν τη σημασία της κωδικοποίησης της
φάσης ή των χρονικών πληροφοριών προέρχεται από τα αποτελέσματα των μελετών
των απαντήσεων των ακουστικών νευρικών ινών στους λεκτικούς ήχους. Οι μελέτες
για την αναπαράσταση των λεκτικών ήχων στις εκατοντάδες των ακουστικών νευρικών
ινών έχουν δείξει ότι το χρονικό σχέδιο της εκφόρτωσης των ινών υπό μορφή
“κλειδώματος φάσεων” παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη συχνότητα του
ερεθίσματος σε όλα τα επίπεδα της διέγερσης79.
Θεωρία “αντήχησης τηλεφώνου” (Volley)
Μια ανεπάρκεια της θεωρίας “τηλεφώνου” φάνηκε όταν ανακαλύφθηκε η νευρική
ανυποταξία. Αυτή η διαδικασία επέβαλε έναν φυσικό περιορισμό στην εκφόρτωση
νευρικών ινών στα πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα σε συνδυασμό με τα υψηλής
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συχνότητας ερεθίσματα. Κατά συνέπεια, για να συμφιλιωθεί η νευρική ανυποταξία με
την θεωρία “τηλεφώνου”, ο Wever δημοσίευσε μια ακουστική θεωρία κωδικοποίησης
συχνότητας, την οποία αποκάλεσε θεωρία “volley”, αλλά που έχει γίνει από τότε
γνωστή ως θεωρίας “αντήχησης τηλεφώνου” ή της “συχνότητας αντήχησης”80.
Τα πρωτόγονα αυτιά (όπως βρέθηκαν σε ψάρια, σε αμφίβια και σε κατώτερα ερπετά)
είναι κωδικοποιητές τηλεφώνου που δεν μπορούν να αναλύσουν τις υψηλές συχνότητες
λόγω του περιορισμού του ποσοστού στο οποίο οι νευρικές ίνες μπορούν να
αποκριθούν. Επομένως, καθώς η εξέλιξη προχώρησε, η κωδικοποίηση αντήχησης
έπρεπε να προστεθεί για να επιτρέψει την ανάλυση των υψηλών συχνοτήτων, οι οποίες
είναι σημαντικές στον εντοπισμό και την κατευθυντικότητα. Η δική μας χρήση των
ήχων στην επικοινωνία βοηθιέται πολύ από την έντονη ευαισθησία μας στην περιοχή
συχνοτήτων από 1 έως 4 kHz. Αν και η ευαισθησία μας μειώνεται πέρα από τα 4 kHz,
η διακριτική μας ικανότητα εξαρτάται ακόμα από τις υψηλότερες συχνότητες για τις
λεπτές διαφορές ταλάντωσης και τη διάκριση των συμφώνων.
Κωδικοποίηση της έντασης
Η ακουστότητα είναι κατά προσέγγιση η υποκειμενική συσχέτιση της φυσικής
διάστασης της έντασης του ήχου. Γενικά υποτίθεται ότι το νευρικό συστατικό της
ακουστότητας είναι το ποσό νευρικής δραστηριότητας και ως ποσό εννοούμε το
συνολικό αριθμό των δυναμικών δράσης που δίδονται από έναν πληθυσμό νευρικών
ινών κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος. Κατά συνέπεια, η
ακουστότητα κωδικοποιείται ως συνδυασμός του αριθμού των ινών σε εκφόρτωση και
του ρυθμού με τον οποίο εκφορτώνονται. Ο ρυθμός εκφόρτωσης αλλάζει μόνο με
εύρος έντασης του ήχου 20 dB, ενώ η ακουστότητα ποικίλλει με εύρος 100 dB. Αυτό
το περιορισμένο δυναμικό εύρος είναι μια γενική ιδιότητα όλων των αρχικών
ακουστικών νευρώνων81. Ο προφανής τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα
κωδικοποίησης της ακουστότητας είναι να υποτεθεί ότι “στρατολογούνται” πρόσθετες
νευρικές ίνες καθώς το επίπεδο του ερεθίσματος αυξάνεται. Αυτή η διαδικασία θα
αύξανε το συνολικό αριθμό εκφορτώσεων ανά μονάδα χρόνου με την αύξηση του
αριθμού ινών που εκφορτώνονται, παρά του ρυθμού εκφόρτωσης για μια μεμονωμένη
ίνα. Εντούτοις, οι περισσότερες μελέτες των μονάδων νευρικών ινών του ακουστικού
νεύρου συμφωνούν ότι τα κατώτατα όρια του πληθυσμού νευρικών ινών μειώνονται
μέσα σε ένα σχετικά περιορισμένο εύρος ερεθισμάτων, δηλαδή μέσα σε 20 έως 30 dB
συμπεριφορικού ουδού82. Έτσι, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα στρατολόγησης
πρόσθετων ινών καθώς το επίπεδο του ήχου αυξάνεται περισσότερο από 60 dB πάνω
από τον ουδό.
Η θεωρία της στρατολόγησης νέων ινών δημιουργεί πρόβλημα στη κωδικοποίηση
αντήχησηης γιατί προσθέτοντας νέες ίνες που εκφορτώνουν, όσο η ένταση του
ερεθίσματος αυξάνεται, θα απαιτήσει σύντομα την διάδοση της ενέργειας σε ίνες από
γειτονικές χαρακτηριστικές συχνότητες. Αυτό δυσκολεύει την εξήγηση της αντίληψης
για τους σύνθετους ήχους για τους οποίους πρέπει να διακριθούν πολλαπλές
συχνότητες ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα του δυναμικού εύρους γίνεται
προφανές83. Το δυναμικό εύρος των ακουστικών νευρικών ινών, δηλαδή το εύρος πέρα
από το οποίο αλλάζει ο ρυθμός των κορυφών καθώς αλλάζει το επίπεδο του
ερεθίσματος, είναι πάρα πολύ μικρό για να θεωρηθεί το σημείο πέρα από το οποίο το
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ανθρώπινο αυτί διακρίνει το ηχητικό επίπεδο.
Τα δύο τρίτα περίπου των κυττάρων στο ραχιαίο κοχλιακό πυρήνα έχουν δυναμικό
εύρος που εκτείνεται πολύ πάνω από τα 100 dB και θα μπορούσαν έτσι εύκολα να
κωδικοποιήσουν την ακουστότητα για όλο το απαραίτητο εύρος της ηχητικής
έντασης84. Επιπλέον, έχουν βρεθεί μερικές ακουστικές μονάδες νεύρων που έχουν ευρύ
δυναμικό εύρος, αλλά αυτές είναι μόνο μια μειονότητα του συνολικού πληθυσμού των
ακουστικών ινών85. Μια άλλη προσέγγιση στο πρόβλημα του δυναμικού εύρους είναι η
έννοια ενός αυτόματου ελέγχου κέρδους που λειτουργεί στην είσοδο του ακουστικού
συστήματος83. Ο μηχανισμός αυτός ελέγχου, σε περίπτωση μειωμένου κέρδους στην
είσοδο, στέλνει ένα σήμα ανάδρασης για να διατηρήσει την κοχλιακή έξοδο σήματος
μέσα σε ένα αποδεκτό λειτουργικό εύρος. Οι υποθέσεις για ένα τέτοιο σύστημα
ελέγχου περιλαμβάνουν το αντανακλαστικό του μέσου αυτιού και το απαγωγό
σύστημα κοχλία -ελαίας. Τέλος, ο Liberman ταξινόμησε τις ακουστικές νευρικές ίνες
σύμφωνα με το αυθόρμητο ρυθμό εκφόρτωσης σε τρεις λειτουργικές υποκατηγορίες ως
μονάδες χαμηλής, μέσης και υψηλής εκφόρτωσης86. Ενώ οι ίνες υψηλού ρυθμού
παρουσίασαν χαμηλά κατώτατα όρια και περιόρισαν το δυναμικό εύρος περίπου στα 20
dB, οι μέσες και χαμηλές μονάδες ρυθμού παρουσίασαν υψηλότερα κατώτατα όρια και
δυναμικό εύρος ως 60 dB. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό ότι αν και λιγότερες σε αριθμό
από τις υψηλές ίνες, οι χαμηλές και μέσες ίνες μπορούν να κωδικοποιήσουν τους
υψηλής έντασης ήχους87.
Το συμπέρασμα, ότι οι πληροφορίες του ρυθμού από έναν πληθυσμό ενεργών νευρικών
ινών συγκεκριμένης συχνότητας, ορίζει την νευρική βάση για έναν κώδικα έντασης του
ερεθίσματος είναι σύμφωνο με τα παραπάνω συμπεράσματα που αφορούν την
κωδικοποίηση των υψηλής έντασης λεκτικών ήχων από έναν πληθυσμό ακουστικών
νευρικών ινών που ενδεχομένως παρουσιάζουν χαμηλό ως μέσο ρυθμό εκφόρτωσης.
1.4. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Κάθε μια από τις πέντε αισθήσεις στέλνει τις πληροφορίες στον εγκέφαλο μέσω δύο
χωριστών οδών, μία άμεση ή “συγκεκριμένη οδό” και μία μη συγκεκριμένη. Η μη
συγκεκριμένη οδός περιλαμβάνει τις δομές στον πυρήνα των νευραξόνων, συλλογικά
γνωστές ως δικτυωτός σχηματισμός. Στο σύστημα αυτό όλες οι μορφές αίσθησης
μοιράζονται τις ίδιες αδρές νευρικές δομές.
Η ανάβαση μέσω των μη συγκεκριμένων οδών είναι πολυσυναπτική και ως εκ τούτου
χαρακτηρίζεται από μεγάλους χρόνους καθυστέρησης. Η άμεση οδός για κάθε μορφή
αίσθησης είναι χωριστή και περιλαμβάνει διαδικασίες σε μακρούς άξονες, με έναν
ελάχιστο αριθμό συνάψεων συνεπώς έχει ελάχιστους χρόνους καθυστέρησης. Οι
συνάψεις των άμεσων οδών τείνουν να συναθροιστούν σε καλοσχηματισμένες νευρικές
δομές αποκαλούμενες πυρήνες.
Η ακουστική οδός είναι πιο σύνθετη από τις οδούς άλλων αισθητήριων συστημάτων,
ενδεχομένως επειδή αναπτύχθηκε σχετικά αργά στη φυλογενετική κλίμακα και έπρεπε
να ενσωματώσει τα τμήματα άλλων ήδη αναπτυγμένων νευρωνικών συστημάτων.
Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει λίγες ενοποιητικές αρχές για τους μηχανισμούς
επεξεργασίας των δεδομένων του ακουστικού νευρικού συστήματος.
Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί πρότυπα δράσης που κατανέμουν τα δεδομένα σε πολλά
κύτταρα τα οποία εξάγουν σχετιζόμενες πληροφορίες88.
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1.4.1. Προσαγωγό Ακουστικό Σύστημα
Γύρω από τα τριχωτά κύτταρα απολήγουν οι περιφερικές αποφυάδες (δενδρίτες) των
κυττάρων του ελικοειδούς γαγγλίου (προσαγωγές ίνες). Αυτές περνούν μέσα από τα
σωληνάρια του οστέινου ελικοειδούς πετάλου, αναδύονται από τα τρήματα της
διάτρητης ζώνης και εισδύονται κατά δεσμίδες στο όργανο του Corti, αφού
προηγουμένως αποβάλλουν το μυελώδες έλυτρο και το νευρείλημά τους.
Το 95% περίπου των ινών αυτών απολήγει στα έσω τριχωτά κύτταρα. Κάθε νευρική
ίνα νευρώνει ένα κύτταρο και σε καθένα κύτταρο αντιστοιχούν περί τις 20 ίνες. Οι ίνες
αυτές είναι μεγάλες, πολυάριθμες, εμμύελες και καταλήγουν στους κοχλιακούς
πυρήνες στο στέλεχος του εγκεφάλου89. Το υπόλοιπο 5% των ινών περνά μέσα από τη
σήραγγα του Corti, φτάνει στην περιοχή των έξω τριχωτών κυττάρων, όπου οι ίνες
κάμπτονται προς τα κάτω (προς τη βάση του κοχλία) και κάθε μία απολήγει σε 20 έως
50 έξω τριχωτά κύτταρα. Κάθε έξω τριχωτό κύτταρο δέχεται τις απολήξεις περίπου 20
νευρικών ινών. Αυτές οι ίνες είναι λεπτές, αμύελες και απολήγουν στην περιφέρεια των
κοχλιακών πυρήνων89. Έτσι, η νεύρωση των έσω και των έξω τριχωτών κυττάρων έχει
διαφορετική μορφή και το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών μεταφέρεται στο
κεντρικό νευρικό σύστημα από τα έσω τριχωτά κύτταρα. Η νευρική σύναψη και στους
δύο τύπους των τριχωτών κυττάρων γίνεται στη βάση τους.
Η κεντρική οδός
Η κεντρική οδός της ακοής (εικόνα 1.24) αρχίζει από τους πυρήνες στην περιοχή του
εγκεφαλικού στελέχους. Το κοχλιακό τμήμα του ακουστικού νεύρου, αφού περάσει
μέσα από τον έσω ακουστικό πόρο, καταλήγει στο ενδοκράνιο.
Το κοχλιακό νεύρο μπαίνει στη γέφυρα και μάλιστα κοντά στο όριό της με το προμήκη
και χωρίζεται σε δύο δεσμίδες ινών που καταλήγουν στους σύστοιχους κοχλιακούς
πυρήνες, το κοιλιακό και το ραχιαίο21. Η κατανομή των ινών στα πλαίσια του
κοχλιακού πυρήνα δεν είναι τυχαία αλλά ακολουθεί ένα τακτικό σχέδιο τονοτοπικής
προβολής σε όλο τον πυρήνα, με τις ίνες χαμηλής συχνότητας κοιλιακά και τις ίνες
υψηλής συχνότητας ραχιαία. Κατά συνέπεια, και οι νευροφυσιολογικές και ανατομικές
παρατηρήσεις δείχνουν ότι η κοχλιακή τονοτοπία συνεχίζει σε όλη την οδό του
κεντρικού ακουστικού συστήματος90.
Από εκεί το μεγαλύτερο μέρος των νέων νευριτών των κυττάρων των κοχλιακών
πυρήνων προχωρούν εγκάρσια μέσα στη γέφυρα, διασταυρώνονται με τους δενδρίτες
της αντίθετης πλευράς και σχηματίζουν το τραπεζοειδές σώμα. Στη συνέχεια φθάνουν
στο αντίθετο έσω γονατώδες σώμα, αφού προηγουμένως περάσουν από το πυρήνα της
αντίθετης άνω ελαίας, τον έξω λημνίσκο και τα οπίσθια διδύμια. Ένα μικρό τμήμα των
ινών των κοχλιακών πυρήνων οδεύει προς το σύστοιχο έξω λημνίσκο, οπίσθια διδύμια
και έσω γονατώδες σώμα91,92. Διασταυρώσεις όμως ινών υπάρχουν και στα επίπεδα
αυτά. Ο άνω ελαϊκός πυρήνας δέχεται τις ίνες και από τους δύο κοχλιακούς πυρήνες
και συνεπώς λαμβάνει πληροφορίες και από τα δύο αυτιά. Αυτό το χαρακτηριστικό
γνώρισμα επιτρέπει σε αυτήν την ομάδα πυρήνων να ελέγξει το χρόνο άφιξης και το
επίπεδο των ήχων και στα δύο αυτιά και παρέχει στοιχεία για τον εντοπισμό του ήχου
στο χώρο με βάση το χρόνο άφιξης των ερεθισμάτων και την ένταση και στα δύο
αυτιά93.
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Εικόνα 1.24. Η ακουστική οδός.

Οι δενδρίτες των πυρήνων των έσω γονατωδών σωμάτων σχηματίζουν την ακουστική
ακτινοβολία, που καταλήγει στις εγκάρσιες κροταφικές έλικες του Heschl, που
αποτελούν το φλοιϊκό κέντρο της ακοής94.
Κατά τη γέννηση οι ίνες στο φλοιϊκό επίπεδο δεν είναι μυελινοποιημένες με
αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο υποφλοιώδης αντανακλαστική ακοή και όχι ερμηνεία των
ηχητικών ερεθισμάτων. Το μέγιστο της μυελινοποίησης γίνεται στη διάρκεια της
πρώτης τριετίας και ολοκληρώνεται στην ηλικία των δέκα χρόνων.
Ο ακουστικός φλοιός περιλαμβάνει δύο τμήματα:
- Το φλοιώδες κέντρο της ακοής, όπου γίνεται η αναγνώριση και η ανάλυση των ήχων.
- Το ακουστικό κέντρο του λόγου του Wernicke (βρίσκεται στην άνω κροταφική έλικα)
όπου γίνεται η κατανόηση των ηχητικών ερεθισμάτων καθώς και η αντίληψη της πηγής
απ' όπου προέρχονται. Αποτελεί δηλαδή το μνημονικό ακουστικό κέντρο. Τέλος
υπάρχει και μία ξεχωριστή περιοχή του φλοιού που έχει σχέση με την αντίληψη και
αναγνώριση της μουσικής. Εκτός από την προσαγωγική ακουστική αυτή οδό, υπάρχει
και φυγόκεντρος ακουστική οδός, η οποία ξεκινά από το φλοιώδες κέντρο της ακοής
και χιαζόμενη καταλήγει στα τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti. Η οδός αυτή
ασκεί μια ανασταλτική δράση στις ώσεις που μεταδίδονται από το κοχλία στο ΚΝΣ.
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1.4.2. Απαγωγό Ακουστικό Σύστημα
Ανατομία
Στα τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti απολήγουν επίσης και φυγόκεντρες
νευρικές ίνες, οι οποίες πορεύονται μαζί με την κλασική κεντρομόλο ακουστική οδό
και συνδέουν τον ακουστικό φλοιό με το όργανο του Corti95.
Οι ίνες αυτές εκπορεύονται από νευρώνες που βρίσκονται στη γέφυρα (άνω ελαϊκός
πυρήνας), στην πλειοψηφία τους ετερόπλευρα από το αυτί που νευρώνουν, και
αποτελούν το ελαιοκοχλιακό δεμάτιο (δεμάτιο του Rasmussen).
Το δεμάτιο αυτό διαιρείται στnν έσω και έξω ελαιοκοχλιακή δεσμίδα. Η έξω
ελαιοκοχλιακή δεσμίδα ξεκινά από τους πυρήνες τnς έξω άνω ελαίας, οι ίνες τnς είναι
αμύελες και καταλήγουν αχίαστες στα έσω τριχωτά κύτταρα του ομόπλευρου
κοχλία80,96,97. Εκεί συνάπτονται με τις απολήξεις τnς κεντρομόλου ακουστικής οδού. Η
έσω ελαιοκοχλιακή δεσμίδα ξεκινά από τους πυρήνες τnς άνω έσω ελαίας. Οι ίνες τnς
είναι εμμύελες και στο μεγαλύτερο μέρος τους χιάζονται στο έδαφος τnς 4nς κοιλίας96.
Οι ίνες τnς δεσμίδας αυτής καταλήγουν στα έξω τριχωτά κύτταρα του ομόπλευρου και
ετερόπλευρου κοχλία, με τα οποία συνάπτονται απ' ευθείας98. Οι απολήξεις τnς
φυγόκεντρnς νευρικής οδού στα έξω τριχωτά κύτταρα απαντώνται κυρίως στn μέσn και
βασική έλικα του κοχλία, ενώ στα έσω τριχωτά κύτταρα σε όλn τnν έκτασn του
κοχλιακού πόρου. Οι χιαστές ίνες χρnσιμοποιούν χολnνεργικό νευροδιαβιβαστή στn
σύναψn ενώ οι αχίαστες όχι99.
Λειτουργική σημασία
Η λειτουργία του απαγωγού συστήματος είναι, αυτή τη στιγμή, κατά ένα μεγάλο μέρος
άγνωστη.
Το κοχλιακό απαγωγό σύστημα μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα διάκρισης
σύνθετων σημάτων, δηλαδή την αποκατάσταση του δυναμικού εύρους παρουσία
θορύβου (αναλογία σήματος προς θόρυβο)100. Η επιρροή στις OAEs της ετερόπλευρης
ακουστικής διέγερσης με ευρείας ζώνης θόρυβο, (TEOAEs και DPOAEs) υποστηρίζει
επίσης την υπόθεση ότι το κοχλιακό απαγωγό σύστημα συμμετέχει στη διαμόρφωση
της μικρομηχανικής των έξω τριχωτών κυττάρων. Η λειτουργία του χιασμού του
ελαιοκοχλιακού συστήματος είναι να επιτρέπει στο κεντρικό ακουστικό σύστημα να
ελέγχει τις μηχανικές ιδιότητες της βασικής μεμβράνης. Επιπλέον, άλλα πειραματικά
αποτελέσματα δείχνουν ότι το ελαιοκοχλιακό σύστημα μπορεί να βοηθήσει στην
προστασία από ακουστικά τραύματα100.
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2. ΒΑΡΗΚΟΪΑ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ
Με τον όρο βαρηκοΐα ορίζουμε την μείωση της ακουστικής ικανότητας. Ανάλογα με
την εντόπιση της βλάβης διακρίνουμε τρεις τύπους βαρηκοΐας101:
α) τη βαρηκοΐα τύπου αγωγιμότητας που προκαλείται από βλάβες που διαταράσσουν
το μηχανισμό αγωγής του ήχου προς το έσω αυτί,
β) τη νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐα ή βαρηκοΐα αντίληψης που οφείλεται σε
βλάβες του μηχανισμού αντίληψης του ήχου και
γ) τη μικτού τύπου βαρηκοΐα η οποία αποτελεί συνδυασμό των παραπάνω τύπων.
Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας εκδηλώνεται σε παθήσεις που αφορούν το εξωτερικό και το
μέσο αυτί όπως ατρησία έξω ακουστικού πόρου, βύσματα κυψέλης, ξένα σώματα, ρήξη
της τυμπανικής μεμβράνης, καθήλωση ακουστικών οσταρίων κ.ά. Η βαρηκοΐα
αγωγιμότητας θεραπεύεται φαρμακευτικά ή χειρουργικά και δεν θα αναπτυχθεί γιατί
δεν αποτελεί ένδειξη για κοχλιακό εμφύτευμα.
Η νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοία εκδηλώνεται σε κοχλιακές και
οπισθοκοχλιακές παθήσεις ή σε βλάβες του κεντρικού τμήματος της ακουστικής οδού.
Η ποσοτική εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας, που προσδιορίζεται με την τονική
ακοομετρία, και ο βαθμός της βαρηκοΐας έχει ως εξής101:
Ουδός ακοής μεταξύ 0-20 dB: φυσιολογική ακοή.
Ουδός ακοής μεταξύ 20-40 dB: ελαφρού βαθμού βαρηκοΐα.
Ουδός ακοής μεταξύ 40-60 dB: μέσου βαθμού βαρηκοΐα.
Ουδός ακοής μεταξύ 60-90 dB: μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα.
Ουδός ακοής πάνω από 90 dB: υπολειμματική ακοή, πρακτικώς κώφωση.
ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ
Η νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα προκαλείται από βλάβες συγγενείς ή επίκτητες.
2.1. ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ
Οι συγγενείς βλάβες μπορούν να διαχωριστούν σε κληρονομικές και προγεννητικές ή
ενδομήτριες. Η συχνότητά τους στα νεογνά υπολογίζεται σε 1:1000.
2.1.1. Κληρονομική βαρηκοΐα
Η κληρονομική βαρηκοΐα οφείλεται σε γενετικές ανωμαλίες, για τις οποίες ευθύνονται
παθολογικά γονίδια ή γονιδιακές μεταλλάξεις που συμβαίνουν είτε τυχαία είτε υπό την
επίδραση εξωγενών παραγόντων και μεταβιβάζεται σύμφωνα με τους κανόνες του
Mendel. Συνήθως από το ιστορικό προκύπτει βαρηκοΐα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Στη κληρονομική βαρηκοΐα η βλάβη είναι νευροαισθητηριακή αμφοτερόπλευρα. Η
βαρηκοΐα στα 2/3 των περιπτώσεων αποτελεί τη μοναδική εκδήλωση, ενώ στο
υπόλοιπο 1/3 εκδηλώνεται στα πλαίσια ενός συνδρόμου. Ποσοστό 60-70%
κληρονομείται κατά τον υπολειπόμενο χαρακτήρα, 20-30% κατά τον επικρατούντα και
μόνο 2% κατά το φυλοσύνδετο. Αναφέρεται ότι παρουσιάζονται 4 περιπτώσεις
κληρονομικής βαρηκοΐας σε κάθε 10.000 γεννήσεις. Εκτιμάται ότι στο 20% των
περιπτώσεων με συγγενή νευροαισθητήριο βαρηκοΐα διαπιστώνεται ακτινολογικά
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δυσπλασία του πρόσθιου λαβυρίνθου (κοχλίας, όργανο του Corti και σπειροειδές
γάγγλιο), ενώ κατά κανόνα ο οπίσθιος λαβύρινθος (αίθουσα και ημικύκλιοι σωλήνες)
είναι ανέπαφος. Εκτός του λαβυρίνθου μπορεί να υπάρχει δυσπλασία ή απλασία του
έξω και μέσου αυτιού101.
Μέχρι σήμερα έχουν χαρτογραφηθεί 77 μη συνδρομικές γονιδιακές θέσεις και έχουν
προσδιοριστεί περίπου 50 γονίδια κώφωσης. Παρά την ετερογένεια αυτή, 50% της
προγλωσσικής υπολειπόμενης μη συνδρομικής κώφωσης αποδίδονται στις μεταλλαγές
35delG του γονιδίου GJB2 που κωδικοποιεί την Connexin 26, που χαρτογραφείται στη
θέση DFNB1, στη ζώνη q12 του χρωμοσώματος 13 104.
Η διερεύνηση για τα γονίδια GJB2, GJB6 (connexin 30) και τα μιτοχονδριακά γονίδια,
μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τις νέες μεταλλαγές, σχετικές με την γενετική
διάγνωση, στους ασθενείς με κώφωση καθώς και τον καθορισμό πιθανότητας κώφωσης
στο οικογενιακό περιβάλλον.
Σύνδρομα που εκδηλώνονται και με κληρονομική βαρηκοΐα νευροαισθητήρια, μικτού
τύπου ή αγωγιμότητας έχουν περιγραφεί πάνω από 1.000, όμως τα συχνότερα και
σπουδαιότερα από ΩΡΛ πλευράς είναι τα σύνδρομα Pendred (νευροαισθητηριακή
βαρηκοΐα, ευθυροειδική βρογχοκήλη), Alport (νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα, νεφρική
ανεπάρκεια),
Usher
(νευροαισθητηριακή
βαρηκοΐα,
μελαγχρωματική
αμφιβληστροειδοπάθεια), Waardenburg (νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα, ετεροχρωμία
ίριδος, τηλέκανθος, συνδακτυλία, λευκό τριχωτό της μετωπιαίας χώρας), Golddehnar
(μικτού τύπου βαρηκοΐα, πλήθος δυσπλασιών από το πρώτο και δεύτερο βραγχιακό
τόξο), CHARGE (νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα, ωτικές δυσπλασίες, κολόβωμα,
καρδιακή βλάβη, ατρησία ρινικών χοανών, πνευματική καθυστέρηση, υποπλασία
γεννητικών οργάνων), Stickler (κληρονομική αρθροοφθαλμοπάθεια με μικτού τύπου
βαρηκοΐα, υποπλασία μέσου προσώπου, μυωπία, δυσπλασία σπονδύλων), TreacherCollins (γναθοπροσωπική δυσόστοση με βαρηκοΐα αγωγιμότητας, σπάνια
νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, δυσπλασία έξω και μέσω ωτός, κάτω γνάθου), Apert
(βαρηκοΐα αγωγιμότητας, δυσπλασία έξω και μέσου ωτός), Wildervank
(νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα ή αγωγιμότητας), Jervell και Lange-Nielsen
(νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα, επιμήκυνση του QT στο ΗΚΓ, προσβολές ανακοπών),
Cockayne (προοδευτική νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, πνευματική και σωματική
καθυστέρηση, αλλοιώσεις αμφιβληστροειδούς) και Νευροϊνωμάτωση τύπου 11
(νευρινώματα του αιθουσοκοχλιακού νεύρου άμφω) 103,105,106.
Επίσης οι σημαντικότερες δυσπλασίες που αφορούν κυρίως τον κοχλία είναι η
δυσπλασία Michel (απλασία του έσω αυτιού και συχνά και η λιθοειδής μοίρα του
κροταφικού οστού, με πλήρη κώφωση και φυσιολογικό έξω και μέσο αυτί), Mondini
(κοινή κοιλότητα, με παρουσία μόνο της βασικής έλικας του κοχλία με
νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα ή αγωγιμότητας και συχνά με υπολειμματική ακοή στις
υψηλές συχνότητες), Scheibe (η αγγειώδης ταινία και το όργανο του Corti
παρουσιάζουν εναλλασσόμενες απλαστικές και υποπλαστικές περιοχές), Alexander
(απλασία του κοχλιακού πόρου, στην περιοχή της βασικής έλικας του κοχλία, με
νευροαισθητήρια βαρηκοΐα κυρίως στις υψηλές συχνότητες) και Bing - Siebenmann
(δυσπλαστικός υμενώδης λαβύρινθος) 103.
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2.1.2. Προγεννητική ή ενδομήτρια βαρηκοΐα
Η προγεννητική βαρηκοΐα (prenatal) ή ενδομήτρια οφείλεται στην επίδραση εξωγενών
παραγόντων κατά την ενδομήτρια ζωή.
Κατά τους πρώτους τρεις ή τέσσερις μήνες της εγκυμοσύνης, δηλαδή κατά τη διάρκεια
του σταδίου ανάπτυξης του κοχλία, η μητέρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ερυθρά
και στην ιλαρά. Η ερυθρά είναι η συχνότερη αιτία συγγενούς βαρηκοΐας με ποσοστό
από 6-30%. Εκτός από τη βαρηκοΐα, η λοίμωξη προκαλεί καταρράκτη και
καρδιοπάθεια. Άλλα νοσήματα που μπορεί να προκαλέσουν συγγενή βαρηκοΐα είναι η
νόσος των μεγαλοκυτταρικών εγκλείστων, μεταβολικά νοσήματα της μητέρας
(διαβήτης, νεφρίτιδα, υποθυρεοειδισμός), η τοξιναιμία της κύησης, η σύφιλη, η
τοξοπλάσμωση, η χρήση φαρμάκων (θαλιδομίδης, αμινογλυκοσιδών, κινίνης),
επιπλοκές της εγκυμοσύνης (επαπειλούμενη αποβολή, υπερέμεση, εκλαμψία), όπως και
η κατάχρηση οινοπνεύματος από τη μητέρα102.
2.2. ΟΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Οι επίκτητες βλάβες μπορούν να διαχωριστούν σε περιγεννητικές και επίκτητες μετά τη
γέννηση.
2.2.1. Περιγεννητική βαρηκοΐα
Η περιγεννητική βαρηκοΐα (perinatal) οφείλεται συνήθως σε προωρότητα ή σε
τραυματισμό κατά τον τοκετό λόγω ενδοεγκεφαλικής και ενδοκοχλιακής αιμορραγίας ή
οιδήματος με συνέπεια την πρόκληση βλάβης στο κοχλιακό νεύρο. Άλλα αίτια
περιγεννητικής βαρηκοΐας είναι η ασυμβατότητα Rhesus, η κυάνωση και η ανοξία
λόγω ασφυξίας κατά τη διάρκεια του τοκετού, η εμφάνιση πυρηνικού ίκτερου,
σπασμών και πυρετού102.
Επίσης η προωρότητα ευθύνεται για το 6-15% των περιπτώσεων της παιδικής
βαρηκοΐας και είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατάταξης στην κατηγορία των
νεογνών υψηλού κινδύνου βαρηκοΐας, που θα αναπτυχθεί παρακάτω.
2.2.2. Η μετά τη γέννηση επίκτητη βαρηκοΐα
Η μετά τη γέννηση επίκτητη βαρηκοΐα μπορεί να οφείλεται στα παρακάτω αίτια.
1. Τραυματικής αιτιολογίας102. Α) Από κρανιοεγκεφαλική κάκωση μετά από ατύχημα
με κάταγμα της βάσεως του κρανίου, εγκεφαλικών διασείσεων, με αποτέλεσμα την
αιμορραγία του έσω αυτιού, ρήξη των μαλακών μορίων του λαβυρίνθου και ρήξη του
ακουστικού νεύρου.
Β) Από έμμεσο τραυματισμό της ακοής από τον ήχο (ακουστικό τραύμα) μετά από
έκθεση σε μεγάλης έντασης θόρυβο ή μετά από βίαιες ωθήσεις - πιέσεις κυμάτων προς
το μέσο αυτί (π.χ. έκρηξη, οξύς και χρόνιος κρότος).
Στα ακουστικά τραύματα διακρίνουμε το οξύ και το χρόνιο ακουστικό τραύμα. Στο οξύ
ακουστικό τραύμα (από έκρηξη βόμβας, οξύ κρότο, εκπυρσοκρότηση όπλου κ.λ.π.)
ανάλογα με το μέγεθος, τη διάρκεια ή τη διεύθυνση του κύματος προσβολής, έχουμε
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βλάβη του ακουστικού επιθηλίου με συνέπεια μία αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα,
κυρίως στις ψηλές συχνότητες (1-4 KHz), αμφοτερόπλευρη, από ελαφρού έως υψηλού
βαθμού, συνήθως διαφορετικού ανάμεσα στις δύο πλευρές, συνοδευομένη από εμβοές.
Το χρόνιο ακουστικό τραύμα προκαλείται στους εργαζόμενους από έκθεση επί μακρό
χρονικό διάστημα σε συνεχείς και έντονους θορύβους (εργοστάσια, αυτοκίνητα,
κομπρεσέρ κ.λ.π.) και συνοδεύεται συνήθως από εμβοές. Το ακουστικό τραύμα
επιδεινώνεται συνεχώς εφόσον παρατείνεται ή παραμονή στο θόρυβο και ιδίως όταν
δεν υπάρχει ηχοπροστασία με ακουστικά ή ωτοασπίδες.
2. Η οξεία μέση ωτίτιδα, προκαλεί βαρηκοΐα αγωγιμότητας που βελτιώνεται και
αποκαθιστάται με την βελτίωση και την ίαση της νόσου. Η μη αντιμετώπισή της ή η
επιδείνωσή της μπορεί, δια μέσου των θυρίδων, να επεκτείνει την προσβολή στο έσω
αυτί και να μεταπέσει σε νευροαισθητήρια βαρηκοΐα102.
3. Η χρόνια πυώδης χολοστεατωματώδης ωτίτιδα. Το πρωτοπαθές χολοστεάτωμα,
ιδίως το δευτεροπαθές της τεταμένης μεμβράνης, με περιφερική διάτρηση, είναι
επιβλαβέστερο τόσο στο μέγεθος της προκαλούμενης βαρηκοΐας αγωγιμότητας, όσο
στις επιπλοκές, με την περαιτέρω επέκταση του χολοστεατώματος προς τα έσω, προς
τους ημικύκλιους σωλήνες και τον κοχλία προκαλώντας νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ή
κώφωση102.
4. Η ωτοσκλήρυνση, λόγω συνοστέωσης της βάσεως του αναβολέα, προκαλεί βαθμιαία
ελάττωση της κινητικότητας της βάσεως του αναβολέα που αρχικά προκαλεί βαρηκοΐα
αγωγιμότητας και με τη πάροδο του χρόνου, λόγω της προόδου της νόσου, προκαλείται
και νευροαισθητήρια βαρηκοΐα102.
5. Η νόσος του Meniere προκαλεί νευροαισθητήρια βαρηκοΐα συνήθως μεσαίου
βαθμού, σπανιότερα μέχρι κώφωση, που αρχικώς εμφανίζεται μόνον κατά το στάδιο
της προσβολής, αλλά με την αύξηση της συχνότητας των προσβολών, ή βαρηκοΐα
σταθεροποιείται102.
6. Παθήσεις αίματος και του κυκλοφορικού συστήματος. Η αναιμία μπορεί να
προκαλέσει νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Η λευχαιμία είναι δυνατόν να προσβάλει την
ακοή με συνοδεία ελαφρύτερων βλαβών όπως λαβυρινθίτιδα, πάρεση του προσωπικού
νεύρου κ.λ.π.
Το έσω αυτί και κυρίως ο πρόσθιος λαβύρινθος (κοχλίας), λόγω της ιδιόμορφης
αγγείωσής του, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις παθήσεις τού κυκλοφορικού
συστήματος ή στις διαταραχές θρέψης και οξυγόνωσης.
Η αποπληξία του λαβυρίνθου, παρατηρείται σπάνια, με εκδήλωση εμβοών και
νευροαισθητήρια βαρηκοΐα έως κώφωση που παραμένει μονίμως, εάν δεν
αποκατασταθεί ή κυκλοφορία εντός ολίγων ήμερων. Η εμβολή της λαβυρινθικής
αρτηρίας είναι σπάνια102.
7. Τοξική νευρίτιδα του κοχλιακού ή ακουστικού νεύρου.
Το έσω αυτί είναι πολύ ευαίσθητο και γι’ αυτό είναι δυνατό να προκληθούν βλάβες
(ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες) από διάφορες ανόργανες και οργανικές ουσίες με
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εξωτερική εκδήλωση τις εμβοές, τις διαταραχές της ισορροπίας και τη βαρηκοΐα μέχρι
και κώφωση. Η βλάβη μπορεί να προκληθεί τόσο από ενδογενείς όσο και από
εξωγενείς ουσίες - δηλητήρια102.
Α) Ενδογενείς ωτοτοξικές βλάβες μπορεί να προκληθούν είτε από τοξίνες που
παράγουν διάφορα βακτήρια είτε από τοξικούς μεταβολίτες μεταβολικών παθήσεων102.
Οι βακτηριοτοξίνες είναι δυνατόν να επιδράσουν στο έσω αυτί: α) Τυμπανογενώς, σε
μία φλεγμονή και δια μέσου των θυρίδων ή με διάβρωση του τοιχώματος του
λαβυρίνθου, β) Μηνιγγογενώς, κατόπιν μηνιγγίτιδας (κυρίως μηνιγγιτιδοκοκκική),
μηνιγγοεγκεφαλίτιδας ή επί λοιμωδών νόσων (παρωτίτιδα, γρίπη, τύφο, σύφιλη) και
απ’ ευθείας βλάβη των εγκεφαλικών νεύρων στον έσω ακουστικό πόρο ή το υμενώδες
τμήμα του έσω ωτός, περινευρικά στη βάση του κοχλία και γ) Αιματογενώς, σε
λοιμώδεις νόσους, όπως ή ιλαρά, οστρακιά, γρίπη, επιδημική παρωτίτιδα, διφθερίτιδα,
πολιομυελίτιδα, εξανθηματικό τύφο, ωτικό έρπη ζωστήρα, σηψαιμία και μία εστιακή
λοίμωξη.
Επίσης βαρηκοΐα είναι δυνατόν να προκαλέσουν οι τοξικοί μεταβολίτες μεταβολικών
παθήσεων, όπως είναι ο διαβήτης και τα νοσήματα των νεφρών (νεφρίτιδα,
νεφροσκλήρωση), η άρθρίτιδα, η εκλαμψία καθώς και κατά η κλιμακτήριος.
Β) Εξωγενείς ωτοτοξικές βλάβες μπορεί να προκληθούν με την είσοδο, δια της
πεπτικής, της αναπνευστικής, της ενδομυϊκής ή και άμεσα δια της ενδοφλεβίου οδού,
των δηλητηρίων (φάρμακα και βλαπτικές τοξικές ουσίες του εργασιακού
περιβάλλοντος) στην κυκλοφορία του αίματος και μέσω αυτής στο έσω αυτί102.
Ορισμένες βιομηχανικές ουσίες με την εισπνοή τους όπως αρσενικούχα παράγωγα,
θειούχα παράγωγα ή περιέχοντα τετραχλωράνθρακα, οργανοφωσφορικά παράγωγα και
άλατα, παράγωγα ανιλίνης, βενζόλης, νιτροβενζόλης, μονοξείδιο του άνθρακα και
άλατα υδραργύρου ή μολύβδου, προκαλούν εκφυλιστικές αλλοιώσεις στα τριχωτά
κύτταρα, στους περιφερικούς νευρώνες και στους πυρήνες της VIII εγκεφαλικής
συζυγίας.
Επίσης ορισμένα φάρμακα σε υπερδοσολογία και υπερευαισθησία του άρρώστου σε
αυτά, είναι δυνατόν να προκαλέσουν τέτοιες δηλητηριάσεις με ωτοτοξικές βλάβες,
δηλαδή νευροαισθητηριακή αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα, εμβοές ή και ιλίγγους.
Τέτοια φάρμακα είναι τα αμινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά (στρεπτομυκίνη, νεομυκίνη,
καραμυκίνη, γενταμυκίνη κ.α.) Πρόκειται για ενέσιμα αντιβιοτικά τα οποία
αθροίζονται σε υψηλές πυκνότητες στα υγρά του λαβυρίνθου δημιουργώντας
ανεπανόρθωτες βλάβες στα νευροαισθητηριακά κύτταρα, στην αγγειώδη ταινία, στα
αγγεία και στα γαγγλιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα την αμφοτερόπλευρη προοδευτικώς
εξελισσόμενη νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα, η οποία στην αρχή αφορά τις υψηλές
συχνότητες, αργότερα δε επεκτείνεται και στις χαμηλότερες.
Τα αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη σκευάσματα, και κυρίως: τα σαλικυλικά γενικώς,
τα πυραζολικά παράγωγα (ψαινυλβουταζόνη, βουταζολιδίνη κλπ.), η ινδομεθακίνη
κ.α., που προκαλούν μιτοχονδριακές αλλοιώσεις στα τριχωτά κύτταρα και την
αγγειώδη ταινία και προσβάλλουν κυρίως τον κοχλία.
Τα διουρητικά φάρμακα που προκαλούν ηλεκτρολυτικές διαταραχές στα τριχωτά
κύτταρα και στην αγγειώδη ταινία.
Η κινίνη και παράγωγά της που προκαλούν καταστροφή των τριχωτών κυττάρων, στις
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περιπτώσεις που η χρήση του φαρμάκου είναι παρατεταμένη.
Οι β-αναστολείς του συμπαθητικού (π.χ. Inderal).
Ορισμένα αντιμιτωτικά όπως το Cis-platinum που παρουσιάζει ανάλογη με τις
αμινογλυκοσίδες ωτοτοξική δράση.
Τέλος, ορισμένα βαρβιτουρικά, αρσενικούχα παράγωγα και αντικαταθλιπτικά.
8. Όγκοι του ακουστικού νεύρου (κοχλιακό νεύρο) 102.
Συνήθως συναντούμε το νευρίνωμα και σπανιότερα το ενδοθηλίωμα ή γλοίωμα.
Τα συμπτώματα εξαρτώνται άμεσα από την θέση και το μέγεθος του όγκου, άρα της
πίεσης που ασκεί στις παρακείμενες δομές.
Συνήθως το νευρίνωμα αναπτύσσεται στη γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία και στον έσω
ακουστικό πόρο. Μπορεί να προσβάλει το κοχλιακό νεύρο με βραδέως αυξανόμενη
βαρηκοΐα έως κώφωση, που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή, αλλά εξ’ αιτίας των
εμφανιζόμενων εμβοών διαπιστώνεται η βαρηκοΐα.
Ένας σημαντικός αριθμός περιπτώσεων παιδικής βαρηκοΐας (10-40%) κατατάσσεται
στην κατηγορία της άγνωστης αιτιολογίας, μια και δεν προκύπτει ούτε από το ιστορικό
ούτε από την κλινική και εργαστηριακή εξέταση κανένας γνωστός αιτιολογικός
παράγοντας.
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3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Οι τεράστιες εξελίξεις στην τεχνολογία και τις τεχνικές έχουν συμβάλει σε πιο
αξιόπιστες ακοολογικές δοκιμασίες και πιο αποτελεσματικές επιλογές αντιμετώπισης
για τα παιδιά και τους ενήλικες. Με τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού
Στελέχους (ABR, Auditory Brainstem Response) και τις Ωτοακουστικές εκπομπές
(OAEs, Otoacoustic Emissions), τα νεογέννητα νήπια μπορούν να εξεταστούν για
ακουστική αναπηρία εντός ημερών μετά από τη γέννηση και να αντιμετωπιστούν
ακοολογικά μέσα στους επόμενους κρίσιμους 6 μήνες. Επίσης τα τελευταία χρόνια
έχουν εισαχθεί νέες τεχνικές και στρατηγικές για την αξιολόγηση της ακουστικής
λειτουργίας στους ενήλικες. Η τονική ακοομετρία, η ακοομετρία ακουστικής
αντίστασης (τυμπανομετρία και αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα) και οι
τεχνικές αξιολόγησης της ικανότητας αναγνώρισης των λέξεων, συνεχίζουν να είναι
σημαντικά για την αξιολόγηση της ακοής και το παραδοσιακό ακοόγραμμα παραμένει
πολύ χρήσιμο στη σύνοψη των αποτελεσμάτων της βασικής ακοολογικής αξιολόγησης.
Η κλινική ακοολογία περιλαμβάνει και άλλες δοκιμασίες εξέτασης, συμπεριφορικές
και ηλεκτροφυσιολογικές, όπως για παράδειγμα η ηλεκτροκολχιογραφία (EcochG,
Electrocochleography).
Τα ABR αποτελούν ένα εύκολο προσιτό και σχετικά ανέξοδο μέσο για τον
προσδιορισμό της οπισθοχλιακής ακουστικής δυσλειτουργίας. Υπάρχει μια ποικιλία
ομιλητικών και μη-ομιλητικών συμπεριφορικών εξετάσεων καθώς και αρκετές
δοκιμασίες με φλοιικά ακουστικά προκλητά δυναμικά που είναι διαθέσιμες για την
κλινική αξιολόγηση της δυσλειτουργίας του κεντρικού ακουστικού νευρικού
συστήματος και σχετικών διαταραχών με την ακουστική επεξεργασία. Τέλος, οι OAEs,
εξαιτίας της μοναδικής τους ευαισθησίας και ειδικότητας στην κοχλιακή
δυσλειτουργία, αποτελούν την πιο πρόσφατη προσθήκη στην κλινική ακοολογική
αξιολόγηση.
Ο ωτορινολαρυγγολόγος είναι στην κατάλληλη θέση για να εντοπίσει τα παιδιά και
τους ενήλικες με απώλεια ακοής και να συμβάλει στη έγκαιρη και κατάλληλη ιατρική ή
χειρουργική αντιμετώπιση.
3.1. ΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ
Εξέταση με τονοδότες
Παρά τις χρησιμοποιούμενες σήμερα εξαιρετικής ακρίβειας δοκιμασίες ελέγχου της
ακουστικής ικανότητας, τα διαπασών παραμένουν ένα ανεκτίμητο και απλό
διαγνωστικό εργαλείο στη συνήθη ωτολογική εξέταση.
Οι συχνότητες των διαπασών βασίζονται πάνω στη κλίμακα του “C” όπου το “μέσο C”
ισοδυναμεί με 256 Ηz. Καλύπτουν το φάσμα των συχνοτήτων από 32 Ηz έως 4096 Ηz
με διάστημα μιας οκτάβας μεταξύ τους, αλλά τα συνηθέστερα στη καθημέρα πράξη
είναι των 512 Ηz και 1024 Ηz.
Οι εκτιμήσεις που παρέχονται με τα διαπασών στις διάφορες δοκιμασίες, έχουν
περισσότερο ποιοτικό χαρακτήρα (καθορισμός του είδους της βαρηκοΐας, εντόπιση
κλπ.) και λιγότερο ποσοτικό (σύγκριση με την ακοή του εξεταστή – δοκιμασία
Schwabach).
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Με το διαπασών γίνονται οι δοκιμασίες Weber, Rinne, Bing, Schwabach, Gelle, Lewis
και η ακουστική εξίσωση (recruitment).
Ουδική τονική ακοομετρία
Η τονική ακουομετρία, η πιο κοινή εξέταση ακοής, είναι μια μέτρηση της ακουστικής
ευαισθησίας που χρησιμοποιεί ημιτονικά ερεθίσματα στις οκταβικές συχνότητες από
250 Hz μέχρι 8.000 Ηz και συνήθως με δύο ενδοοκταβικές συχνότητες (3.000 και
6.000 Hz). Το νεαρό (κάτω των 20 ετών) φυσιολογικής ακοής αυτί αποκρίνεται στις
συχνότητες από 20 έως 20.000 Hz. Τα αποτελέσματα της εξέτασης περιγράφονται
γραφικά σε ένα ακοόγραμμα. Όλα τα ακοογράμματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον, μια
γραφική παράσταση για το σχεδιασμό των επιπέδων των ουδών ακουστότητας (HTLs,
Hearing Threshold Levels) των συχνοτήτων των καθαρών τόνων107 (εικόνα 3.1).

Εικόνα 3.1. Ακοόγραμμα με τους ουδούς ακουστότητας με αέρινη (ο) και οστέινη (<) αγωγή.

Η μονάδα της έντασης των ερεθισμάτων είναι μια λογαριθμική μονάδα, το decibel
(dB). Η ένταση οποιουδήποτε ήχου καθορίζεται από μια αναλογία της ηχητικής πίεσής
του (ή έντασης του ήχου) προς μια αναφορική ηχητική πίεση (ή έντασης του ήχου). Η
αναφορική ηχητική πίεση είναι το ποσό πίεσης που ασκείται στην τυμπανική
μεμβράνη, ασκούμενη από τα μόρια του αέρα όταν υπάρχει ήχος, που δονεί την
τυμπανική μεμβράνη και μόλις που μπορεί να ανιχνευθεί από ένα κανονικό ανθρώπινο
αυτί. Εν συντομία, η σχέση για την ηχητική ένταση περιγράφεται σαν dB = 10log10
(ένταση του ήχου/αναφορική ένταση) ή για την ηχητική πίεση σαν dB = 20log10
(ηχητική πίεση/αναφορική πίεση). Η αναφορική ηχητική πίεση ορίζεται ως το επίπεδο
ηχητικής πίεσης σε dB (SPL) και προκύπτει από μια από τις δύο φυσικές ποσότητες
-5
2
(0.0002 dynes/cm2, 20 micropascals RMS (root-mean-square),
ή
newtons/m
2x10
RMS).
Κλινικά, η ένταση του ήχου δεν περιγράφεται συνήθως σε dB SPL αλλά, συνήθως, σε
dB HL (Hearing Level), με ένα βιολογικό επίπεδο αναφοράς. Στα ακοογράμματα, η
κλίμακα dB έχει ως αναφορά τα 0 dB, τα οποία περιγράφονται ως το “ακοομετρικό 0
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(μηδέν)”. Αυτό είναι το στάνταρτ για το επίπεδο έντασης που αντιστοιχεί στο μέσο
κανονικό ουδό ακουστότητας, η ελάχιστη ανιχνεύσιμη ένταση για κάθε συχνότητα
εξέτασης σε φυσιολογικούς ακούοντες. Μια άλλη συνηθισμένη μονάδα για την
έκφραση της έντασης του ήχου είναι το dB SL (Sensation Level) που είναι η ένταση
του ερεθίσματος σε dB επάνω από το ελάχιστο όριο ακοής ενός ατόμου.
Παραδείγματος χάριν, μια δοκιμασία αναγνώρισης λέξεων μπορεί να εφαρμοστεί σε
επίπεδο έντασης 40 dB SL (40 dB επάνω από το μέσο όρο καθαρών τόνων του
ασθενή). Στην ακοολογική αξιολόγηση των ενήλικων, τα κατώτατα όρια ακοής για τα
τονικά ή λεκτικά σήματα μετριούνται χωριστά για κάθε αυτί με τα ακουστικά (αέρινη
αγωγή). Τα ενδοωτιαία ακουστικά είναι η τρέχουσα διάταξη μετατροπής που
επιλέγεται για τη στερεότυπη ακοολογική αξιολόγηση. Προσφέρουν ευδιάκριτα
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά εξωτερικά ακουστικά,
συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης άνεσης, της μειωμένης πιθανότητας μείωσης
της βατότητας του ακουστικού πόρου, της μεγαλύτερης εξασθένησης του σήματος
υποκλοπής, της αντικατάστασης σε κάθε εξεταζόμενο (υγιεινή του αυτιού) και της
μεγαλύτερης αποδοχής από τα μικρά παιδιά108. Η τονική ακοομετρία μπορεί επίσης να
εκτελεσθεί με ερεθίσματα που δίδονται από έναν ταλαντωτή ή δονητή οστού που
τοποθετείται στο μαστοειδές οστό. Κατά τη διάρκεια της τονικής ακοομετρίας, όλος ο
εξοπλισμός πρέπει να έχει ορισμένες προδιαγραφές και η εξέταση πραγματοποιείται
σύμφωνα με προσαρμοσμένες κλινικές ψυχοακουστικές μεθόδους109. Στους ασθενείς
δίνεται η οδηγία να ακούσουν προσεκτικά τους τόνους και να ανταποκριθούν (συνήθως
με το πάτημα ενός κουμπιού που ενεργοποιεί ένα φως απάντησης στον ακοομετρητή ή
υψώνοντας το χέρι τους) κάθε φορά που νομίζουν ότι ακούν έναν τόνο. Για να
ελαχιστοποιηθεί η παρέμβαση από τον περιβαλλοντικό ακουστικό θόρυβο, η τονική
ακοομετρία πρέπει πάντα να πραγματοποιείται σε ένα ηχομονωμένο θάλαμο108,110. Για
τους ενήλικες, η φυσιολογική περιοχή του ακοογράμματος είναι από 0 έως τα 20 dB
HL. Η φυσιολογική περιοχή για τα παιδιά είναι περιορισμένη επειδή ακόμα και η πολύ
μικρή απώλεια ακοής μπορεί να παρεμποδίσει την κατάκτηση της γλώσσας και της
ομιλίας. Οι κατώτεροι ουδοί ακοής των παιδιών που ξεπερνούν τα 15 dB μπορούν να
θεωρηθούν μη φυσιολογικοί. Οι κατώτατοι ουδοί στην περιοχή των 20 έως 40 dB HL
συνιστούν μια ήπια απώλεια ακοής, τα κατώτατα όρια στα 40 έως 60 dB HL
χαρακτηρίζουν μια μέτρια απώλεια ακοής και κατώτατα όρια μεγαλύτερα από τα 60 dB
HL θεωρούνται σοβαρή απώλεια ακοής108. Αναφορικά, το επίπεδο έντασης
“ψιθυριστής” ομιλίας κοντά στο αυτί είναι λιγότερο από 25 dB HL, η ομιλία
συζήτησης είναι στην περιοχή των 40 έως 50 dB HL και η δυνατή φωνή σε απόσταση
ενός μέτρου από το αυτί είναι σε επίπεδο περίπου 80 dB HL. Οι ουσιαστικές
συχνότητες για την κατανόηση της ομιλίας είναι στα 500 μέχρι 4.000 Hz, αν και οι
υψηλότερες συχνότητες συμβάλλουν επίσης στη διάκριση ορισμένων λεκτικών ήχων.
Η ακουστική ευαισθησία μέσα στην περιοχή των συχνοτήτων της ομιλίας παραδοσιακά
συνοψίζεται με τον υπολογισμό του μέσου όρου των καθαρών τόνων (PTA, Pure Tone
Average) (μεγάλοι ουδοί ακοής στα 500, 1.000 και 2.000 Hz που διαιρούνται με το
τρία και δίνονται σε dB). Η αξιοπιστία των ακοομετρικών αποτελεσμάτων εξαρτάται
από το εάν οι απαντήσεις του ασθενή προκύπτουν από την διέγερση του αυτιού που
εξετάζεται. Εάν ένας ήχος μεγαλύτερος από 40 dB HL χορηγείται σε ένα αυτί μέσω
των τυποποιημένων ακουστικών με μαξιλαράκια στηριζόμενα στο εξωτερικό αυτί,
είναι πιθανό ότι η ακουστική ενέργεια θα διασταυρωθεί από τη μια πλευρά του
52

κεφαλιού στην άλλη και θα διεγείρει το μη εξεταζόμενο αυτί (φαινόμενο υποκλοπής).
Ο μηχανισμός της υποκλοπής είναι πιθανώς μια διέγερση μέσω του οστού που
προκαλείται από τη δόνηση των μαξιλαριών των ακουστικών στο κρανίο σε υψηλά
επίπεδα έντασης του ερεθίσματος. Το ποσό έντασης του ήχου που απαιτείται πριν από
την εμφάνιση της υποκλοπής αντικατοπτρίζει την διωτική μείωση, δηλαδή τη υγιή
μόνωση μεταξύ των δύο αυτιών, που παρουσιάζει το κεφάλι. Η διωτική μείωση είναι
συνήθως περίπου 50 dB για τις χαμηλότερες συχνότητες εξέτασης και 60 dB για τις
υψηλότερες συχνότητες εξέτασης (όπως εκείνες που συμβάλλουν στο ABR). Η διωτική
μείωση είναι αρκετά υψηλότερη για τα ενδοωτιαία ακουστικά108. Στην οστέινη
διέγερση, η διωτική μείωση είναι πολύ περιορισμένη (το πολύ 10 dB). Κλινικά,
κάποιος πρέπει να υποθέτει ότι η διωτική μείωση για σήματα που δίνονται μέσω του
οστού είναι 0 dB. Δηλαδή o οποιοσδήποτε ήχος που μεταφέρεται στο μαστοειδές οστό
ενός αυτιού μέσω του οστέινου δονητή μπορεί να διαβιβαστεί μέσω του κρανίου σε
καθένα ή και τα δύο εσωτερικά αυτιά. Η πραγματική αντίληψη για αυτό το σήμα μέσω
του οστού, φυσικά, θα εξαρτηθεί από την νευροαισθητήρια ευαισθησία της ακοής του
ασθενή σε κάθε αυτί.
Η ηχοκάλυψη (Masking) είναι η ακοομετρική τεχνική που χρησιμοποιείται για να
εξαλείψει τη συμμετοχή του μη εξεταζόμενου αυτιού όποτε η αέρινη και οστέινη
διέγερση υπερβαίνει την ενδοωτική μείωση. Ένας κατάλληλος θόρυβος (περιορισμένης
ζώνης θόρυβος για τα σήματα καθαρών τόνων και ο λεκτικός θόρυβος για τα λεκτικά
σήματα) δίνεται στο μη εξεταζόμενο αυτί όταν το ερέθισμα παρουσιάζεται στο
εξεταζόμενο αυτί. Με επαρκή ηχοκάλυψη, οποιοδήποτε σήμα που διασχίζει το μη
εξεταζόμενο αυτί καλύπτεται από το θόρυβο.
Η σύγκριση των μεγάλων ουδών ακουστότητας για αέρινα σε αντίθεση με οστέινα
σήματα είναι χρήσιμη στην διάγνωση του τύπου της απώλειας ακοής, δηλαδή εάν μια
απώλεια ακοής είναι νευροαισθητήρια (κανένα χάσμα – αέρινης και οστέινης ακοής),
αγωγιμότητας (κανονική οστέινη αγωγή και απώλεια αέρινης αγωγής), ή μικτή
(απώλεια οστέινης αγωγής με ένα υπερκείμενο χάσμα αέρινης έναντι οστέινης
αγωγής).
Η διαμόρφωση (Configuration) αναφέρεται στην απώλεια ακοής ως λειτουργία της
συχνότητας που εξετάζεται. Με τη φθίνουσα διαμόρφωση, η ακοή είναι καλύτερη στις
χαμηλές συχνότητες και έπειτα γίνεται πιο φτωχή στις υψηλότερες συχνότητες. Η
απώλεια ακοής υψηλών συχνοτήτων είναι το πιο κοινό σχεδιάγραμμα που συνδέεται με
μια νευροαισθητήρια απώλεια ακοής. Μια αύξουσα διαμόρφωση χαρακτηρίζεται από
σχετικά φτωχή ακοή για ερεθίσματα χαμηλής συχνότητας και καλύτερη ακοή στις
υψηλές συχνότητες. Η αύξουσα διαμόρφωση μπορεί να προκύψει από ποικίλους
τύπους παθολογίας του μέσου αυτιού. Μια εξαίρεση στη χαρακτηριστική σχέση της
βαρηκοΐας αγωγιμότητας με την αύξουσα διαμόρφωση είναι η νόσος Meniere. Είναι
μια εκδήλωση κοχλιακής βλάβης που δίνει μια αύξουσα διαμόρφωση. Μια επίπεδη
ακοομετρική διαμόρφωση παρουσιάζεται συχνά σε ασθενείς με μικτή απώλεια ακοής,
δηλαδή νευροαισθητηρίου και αγωγιμότητας.
Υπερουδική ακοομετρία
Η υπερουδική ακοομετρία είναι το σύνολο των δοκιμασιών που βοηθούν στη
διαφορική διάγνωση των βαρηκοϊών νευροαισθητιριακού τύπου107. Για την
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τοπογραφική εκτίμηση της βλάβης, κοχλιακής ή οπισθοκοχλιακής, του ακουστικού
συστήματος χρησιμοποιούνται οι δοκιμασίες αναζήτησης του φαινομένου της
ακουστικής εξίσωσης (Recruitment). Αυτές είναι η ABLB (alternate binaural loudness
balance) ή δοκιμασία Fowler και η MLB (monaural loudness balance) που περιέχει την
δοκιμασία SISI (short increment sensitivity index) και την δοκιμασία απόσβεσης του
τόνου (tone decay test). Άλλες διαγνωστικές ακοομετρίες είναι αυτή κατά Bekesy ή
αυτόματη ακοομετρία107.
Επίσης για την ανίχνευση της ψευδοϋπακουσίας πρέπει να αναφερθούν οι δοκιμασίες
Stenger, Lombard, DAF (καθυστερημένης ακουστικής ανάδρασης), Harris και Frank
(της αρνητικής απάντησης).
3.2. ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ
Η ομιλητική ακοομετρία μετρά το πόσο καλά ένα άτομο ακούει και καταλαβαίνει τα
λεκτικά σήματα, δηλαδή προσδιορίζονται ο ομιλητικός ουδός και η διακριτική
ικανότητα στην ομιλία. Οι διαδικασίες ομιλητικής ακοομετρίας χρησιμοποιούνται
συνήθως για να μετρήσουν την ακουστική ευαισθησία (τα κατώτατα όρια ακοής σε dB)
για λέξεις ή για να υπολογίσουν την ικανότητα αναγνώρισης λέξεων (δηλ., τη διάκριση
λέξεων). Το κατώτατο όριο αντίληψης δισύλλαβων λέξεων (SRT, Spondee Reception
Threshold), που επίσης αναφέρεται και ως κατώτατο όριο πρόσληψης ομιλίας ή
κατώτατο όριο ομιλίας (ST, Speech Threshold), είναι το μικρότερο επίπεδο έντασης
στο οποίο ένας ασθενής μπορεί να επαναλάβει σωστά τις λέξεις περίπου τις μισές
φορές (εικόνα 3.2). Οι λέξεις Spondee, λέξεις δύο συλλαβών με ίδιο επιτονισμό σε
κάθε συλλαβή (π.χ., σπίτι, μύτη, τρίτη), παρουσιάζονται στον ασθενή μόνο από το ένα
αυτί μέσω των ακουστικών. Η τεχνική είναι αντίστοιχη με τη μέθοδο τονικής
ακοομετρίας που περιγράφεται παραπάνω.

Εικόνα 3.2. Ομιλητικό ακοόγραμμα.

Επειδή το PTA δείχνει HTLs στην περιοχή των συχνοτήτων ομιλίας και το ST ή SRT
μετριούνται με το ένα λεκτικό σήμα, θα πρέπει να αναμένεται συμφωνία μεταξύ του
PTA και του ST. Εάν η διαφορά μεταξύ ΡΤΑ και του ST υπερβαίνει τα ± 7 dB, μπορεί
κανείς να υποψιαστεί ότι η μια ή και οι δύο μετρήσεις είναι άκυρες. Ένα ασυνήθιστα
καλό ST σε σχέση με το ΡΤΑ (π.χ., με ST 5 dB και PTA 45 dB) βάζει σε υποψία για
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μια μη οργανική απώλεια ακοής, όπως όταν ένα άτομο προσποιείται ότι είναι βαρήκοο.
Η συνηθισμένη κλινική προσέγγιση για τον υπολογισμό της δυνατότητας ενός ατόμου
να ακούει και να καταλαβαίνει την ομιλία είναι η αναγνώριση φωνητικά
ισορροπημένων (PB, Phonetically Balanced) λέξεων108. Συνήθως, ένας κατάλογος 25 ή
50 δισύλλαβων λέξεων, για την Ελληνική γλώσσα, παρουσιάζονται στον ασθενή μέσω
των ακουστικών σε ένα ή περισσότερα σταθερά επίπεδα έντασης και έτσι υπολογίζεται
από τον εξεταστή το ποσοστό των λέξεων που επαναλήφθηκαν σωστά από τον ασθενή.
Εξετάζεται ένα αυτί τη φορά. Μέσα στον κατάλογο των λέξεων, οι συγκεκριμένοι ήχοι
της ομιλίας (φωνήματα) εμφανίζονται περίπου τόσο συχνά όσο και στην καθημερινή
ομιλία (είναι “φωνητικά ισορροπημένες” λέξεις). Προτιμούμε τη χρήση επαγγελματικά
φτιαγμένου υλικού για την ομιλία που αναπαράγεται μέσω ενός CD player και του
ακοομετρητή108. Οι λέξεις οδηγούνται στον ασθενή κατευθείαν από τον ακοομετρητή
μετά από την επιλογή του εξεταζόμενου αυτιού και του επιθυμητού επίπεδου έντασης.
Η διαγνωστική ομιλητική ακουομετρία που χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένο υλικό (π.χ.,
υλικό με φασματικά αλλοιωμένη ή χρονικά αλλοιωμένη ομιλία, ή ομιλία σε θόρυβο)
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κεντρικού ακουστικού συστήματος108,111.
3.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Οι ακουστικές εξετάσεις ακουστικής αντίστασης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της
βασικής ακοομετρικής δοκιμασίας αξιολόγησης. Η ακουστική αντίσταση (immittance)
είναι ένας όρος που προέρχεται από τους όρους δύο σχετικών τεχνικών αξιολόγησης
της λειτουργίας του μέσου αυτιού (im-pedance αντίσταση και ad-mittance είσοδος)112.
Εν συντομία, ο εξωτερικός ακουστικός πόρος σφραγίζεται με μια μαλακή λαστιχένια
εξεταστική άκρη108. Με αυτήν την άκρη συνδέεται μια συσκευή που παράγει ένα τόνο
που προωθείται προς την τυμπανική μεμβράνη (εικόνα 3.3).

Εικόνα 3.3. Ο μηχανισμός λειτουργίας και καταγραφής της ακουστικής αντίστασης.

Η impedance ή admittance του μέσου αυτιού υπολογίζεται από την ένταση και άλλες
φυσικές ιδιότητες (π.χ., τη φάση) του τόνου στον ακουστικό πόρο. Ένα μέσο αυτί (η
τυμπανικό μεμβράνη και το σύστημα οσταρίων) με χαμηλή impedance (υψηλή
είσοδος) δέχεται ευκολότερα την ακουστική ενέργεια του εξεταζόμενου τόνου, ενώ ένα
μέσο αυτί με αφύσικα υψηλή impedance (χαμηλή είσοδος) προκαλούμενη,
παραδείγματος χάριν, από το υγρό στη τυμπανική κοιλότητα τείνει να απορρίψει την
ενεργειακή ροή. Κατά συνέπεια, τα χαρακτηριστικά impedance (admittance) του
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συστήματος του μέσου αυτιού μπορούν να προκύψουν αντικειμενικά με αυτή τη
γρήγορη και μη επεμβατική τεχνική και αφού συσχετιστεί με γνωστά σχεδιαγράμματα
για τους διάφορους τύπους διαταραχών του μέσου αυτιού.
Τυμπανομετρία
Η τυμπανομετρία είναι η συνεχής καταγραφή της αντίστασης του μέσου αυτιού όταν η
πίεση του αέρα στον ακουστικό πόρο αυξάνεται ή μειώνεται συστηματικά. Η τεχνική
αποτελεί ένα ευαίσθητο μέτρο της ακεραιότητας της τυμπανικής μεμβράνης και της
λειτουργίας του μέσου αυτιού. Η ελαστικότητα του μέσου αυτιού, το κυρίαρχο
συστατικό της σύνθετης αντίστασης, είναι η κάθετη διάσταση ενός τυμπανογράμματος.
Η τυμπανομετρία είναι δημοφιλής κλινικά επειδή απαιτεί ελάχιστη τεχνική ικανότητα
και χρόνο εκτέλεσης λιγότερο του ενός λεπτού. Επειδή η μέτρηση της αντίστασης είναι
μια ηλεκροφυσιολογική μέθοδος (και όχι συμπεριφορική), δεν εξαρτάται από τη
συνεργασία του ασθενή. Το τυμπανόγραμμα, σε συνδυασμό με το ακοόγραμμα
επιτρέπουν την διαφοροποίηση και την ταξινόμηση των διαταραχών του μέσου αυτιού.
Υπάρχουν τρεις γενικοί τύποι τυμπανογράμματος : A, B και C112 (εικόνα 3.4).

Εικόνα 3.4. Οι μορφές των τυμπανομετρικών καμπυλών A, B, C.

Τo κανονικό τυμπανόγραμμα, ή τύπος Α, έχει μια ευδιάκριτη αιχμή στη ελαστικότητα
ανάμεσα στα 0 έως – 100 χιλ. πίεσης ύδατος (decapascals) στον ακουστικό πόρο. Για
να ταξινομηθεί ένα ακουόγραμμα σαν κανονικό, η θέση της αιχμής ελαστικότητας στη
διάσταση της πίεσης και το ύψος της αιχμής πρέπει να είναι μέσα στο κανονικό πεδίο.
Σε ένα τυμπανόγραμμα τύπου B, δεν υπάρχει καμία αιχμή στην ελαστικότητα (επίπεδο
σχεδιάγραμμα με μικρή ή ακόμα και καθόλου αλλαγή στην ελαστικότητα) ως συνέπεια
της πίεσης του ακουστικού πόρου. Αυτό το σχεδιάγραμμα συχνότερα συνδέεται με
υγρό στη τυμπανική κοιλότητα (π.χ., μέση ωτίτιδα), αν και άλλες διαταραχές του μέσου
αυτιού επίσης μπορούν να δώσουν τον Β τύπο τυμπανογράμματος. Επιπλέον ο τύπος C
τυμπανογράμματος έχει μια ευδιάκριτη αιχμή στην ελαστικότητα (όπως ο Α τύπος),
αλλά η αιχμή είναι μέσα στην περιοχή αρνητικής πίεσης πέρα από τα –150 χιλ. ύδατος
(ή dkPa). Αυτό το σχεδιάγραμμα εμφανίζεται συνήθως στους ασθενείς με
δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας και ανεπαρκή εξαερισμό του χώρου του
μέσου αυτιού και συχνά προηγείται του Β τύπου στην ανάπτυξη της μέσης ωτίτιδας.
Ο τύπος Αs (s=shallow=ρηχό) είναι μια παραλλαγή του τύπου Α112. Η μέγιστη
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ελαστικότητα είναι κάτω από τα χαμηλότερα κανονικά όρια ελαστικότητας. Δηλαδή η
αντίσταση του μέσου αυτιού είναι αφύσικα υψηλή. Το σχεδιάγραμμα τύπου Αs
καταγράφεται χαρακτηριστικά σε ασθενείς με την καθήλωση της αλυσίδας των
οσταρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διάγνωση ωτοσκλήρυνσης. Ο τύπος Αd
(d=deep=βαθιά) είναι ένα απότομο και υψηλής ελαστικότητας τυμπανόγραμμα που η
αιχμή μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτερα όρια της φυσιολογικής ελαστικότητας112. Το
τυμπανόγραμμα τύπου Αd καταγράφεται σε ασθενείς με τη διάσπαση της αλυσίδας των
οσταρίων, η οποία καθιστά το μέσο αυτί εξαιρετικά ευκίνητο και υπερελαστικό,
δηλαδή με πολύ μικρή αντίσταση. Στην απουσία σοβαρής απώλειας ακοής, εντούτοις,
αυτό το τυμπανόγραμμα συνδέεται συνήθως με μικρή ανωμαλία της τυμπανικής
μεμβράνης, όπως μια ουλή.
Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της τυμπανομετρικής διαδικασίας, εισάγεται στον
ακουστικό πόρο υψηλή θετική ή αρνητική πίεση που εξισορροπεί το σύστημα του
μέσου αυτιού. Εάν η συσκευή αντίστασης καταγράφει έναν ανώμαλα μεγάλο
ισοδύναμο όγκο αέρα μεταξύ της εξεταστικής άκρης (probe) και της εξεταζόμενης
τυμπανικής μεμβράνης (π.χ. 2 cm3 ή περισσότερο σε έναν ενήλικο ή διπλάσιο όγκο από
το άλλο αυτί), θα πρέπει να εξεταστεί η ακεραιότητα της τυμπανικής μεμβράνης. Σ’
αυτή τη περίπτωση η συσκευή αντίστασης καταγράφει όχι μόνο τον όγκο του
ακουστικού πόρου αλλά και τον όγκο του χώρου του μέσου αυτιού. Αυτό το
διαγνωστικό εύρημα θα ταίριαζε είτε με μια διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης είτε
με τη παρουσία σωληνίσκου αερισμού του μέσου αυτιού.
Ακουστική Μέτρηση του Αντανακλαστικού του Αναβολέα
Η μέτρηση των συσπάσεων του μυός του αναβολέα σε υψηλής έντασης ήχους
(συνήθως 80 dB και πάνω) είναι η βάση της εξέτασης του ακουστικού
αντανακλαστικού (εικόνα 3.5).

Εικόνα 3.5. Ομόπλευρο φυσιολογικό αντανακλαστικό στις 4 βασικές συχνότητες.

Η μέτρηση του ακουστικού ανακλαστικού είναι κλινικά χρήσιμη για τον υπολογισμό
της ακουστικής ευαισθησίας και για τη διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών των
ακουστικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του μέσου αυτιού, του έσω αυτιού,
του όγδοου κρανιακού νεύρου και του εγκεφαλικού στελέχους. Το απαγωγό τμήμα του
ακουστικού αντανακλαστικού τόξου είναι το ακουστικό νεύρο. Υπάρχουν σύνθετες
διαδρομές του στελέχους που οδηγούν από τον κοχλιακό πυρήνα της πλευράς που
διεγείρεται στην περιοχή του κινητικού πυρήνα του εβδόμου (προσωπικού) νεύρου και
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στις δύο πλευρές (ομόπλευρα και ετερόπλευρα του ερεθίσματος) του στελέχους. Το
προσαγωγό τμήμα του τόξου είναι το έβδομο νεύρο που νευρώνει το μυ του αναβολέα.
Όταν ο μυς συσπάται, το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ακαμψίας (μειωμένη
ελαστικότητα) του συστήματος του μέσου αυτιού. Αυτή η μικρή αλλαγή στην
ελαστικότητα (μέσα σε 10 ms) ανιχνεύεται από την αντίσταση στην εξεταστική άκρη
της συσκευής (probe).
Η μέτρηση του ακουστικού αντανακλαστικού μπορεί να παρέχει γρήγορα
αντικειμενικές πληροφορίες για τη θέση του ακουστικού συστήματος από το μέσο αυτί
ως το εγκεφαλικό στέλεχος. Η σύγκριση των κατώτατων επιπέδων για το ακουστικό
ανακλαστικό, δηλ. το χαμηλότερο επίπεδο έντασης του ερεθίσματος που ενεργοποιεί το
ανακλαστικό, για τονικά σήματα έναντι σημάτων θορύβου επιτρέπει τον υπολογισμό
του βαθμού της κοχλιακής απώλειας ακοής108. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα πολύτιμη
για παιδιά και για δύσκολους στην εξέταση ασθενείς.
3.4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές των
απαντήσεων στους ήχους. Με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους και κατάλληλα
πρωτόκολλα εξέτασης, οι απαντήσεις μπορούν να καταγραφούν κλινικά από την
ενεργοποίηση όλων των επιπέδων του ακουστικού συστήματος, από τον κοχλία ως τον
εγκεφαλικό φλοιό113,114 (εικόνα 3.6).

Εικόνα 3.6. Καταγραφή ωτοακουστικών εκπομπών (Α), ηλεκτροκοχλιογραφίας (Β), όψιμων (Γ1),
διάμεσων (Γ2) και βραδέων (Γ3) προκλητών ακουστικών δυναμικών.
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Τα προκλητά δυναμικά έχουν υποδιαιρεθεί σύμφωνα με την πορεία της ακουστικής
οδού από την περιφέρεια προς τις κεντρικές δομές και βάση της προοδευτικής αύξησης
του λανθάνοντος χρόνου εμφάνισής τους σε όψιμα (early), διάμεσα (middle) και
βραδέα (late). Περισσότερες από δώδεκα υποκατηγορίες ακουστικών προκλητών
δυναμικών μπορούν να καταγραφούν από τον κοχλία μέχρι και τον φλοιό (εικόνα 3.7).

Εικόνα 3.7. Τα προκλητά δυναμικά, από την περιφέρεια της ακουστικής οδού προς τις κεντρικές
δομές.

Πρώιμα ακουστικά προκλητά δυναμικά καταγράφονται με την ηλεκτροκοχλιογραφία
(EcochG) και την ακοομετρία προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους
(BERA) ενώ με την ακοομετρία φλοιικών δυναμικών (CERA) καταγράφονται τα
διάμεσα φλοιικά δυναμικά (MLR) και τα βραδέα (SVR). Μεταξύ των προκλητών
δυναμικών του φλοιού που καταγράφονται για κλινικούς λόγους ξεχωρίζουν τα
δυναμικά P300 και τα Mismatch Negativity (MMN)108,115.
Τα φλοιικά ακουστικά προκλητά δυναμικά χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερους
λανθάνοντες χρόνους (100 έως 400 ms) από ότι η ECochG και τα ABR (1 έως 15 ms),
επειδή προκύπτουν από περισσότερες ουραίες περιοχές του ακουστικού κεντρικού
νευρικού συστήματος και εξαρτώνται από πολυσυναπτικά μονοπάτια. Το εύρος των
φλοιικών δυναμικών είναι αρκετά μεγαλύτερο (2 έως 20 φορές) από εκείνο των
προηγούμενων δυναμικών επειδή απεικονίζει τη δραστηριότητα που προκαλείται από
έναν μεγαλύτερο αριθμό νευρώνων. Οι παράμετροι της μέτρησης είναι διαφορετικές
για τα φλοιικά δυναμικά σε σύγκριση με εκείνες των κοχλιακών δυναμικών ή των
δυναμικών του στελέχους. Ο ρυθμός ερεθισμού θα πρέπει να είναι πιο αργός και οι
ρυθμίσεις των φυσιολογικών φίλτρων χαμηλότερες. Οι εντάσεις του ερεθίσματος είναι
μέτριες παρά υψηλές. Τα φλοιικά προκλητά δυναμικά δίνονται καλύτερα με μεγάλης
διάρκειας και επομένως συγκεκριμένης συχνότητας, τονικά ερεθίσματα παρά με
ερεθίσματα bursts που είναι τα καλύτερα για να δώσουν ECochG και ABR. Ο χρόνος
ανάλυσης πρέπει, φυσικά, να επεκταθεί πέρα από τον αναμενόμενο λανθάνοντα χρόνο
της απάντησης (> 300ms) για τα φλοιικά δυναμικά. Οι περιοχές καταγραφής των
ηλεκτροδίων είναι επίσης διαφορετικές για τα φλοιικά δυναμικά, με περισσότερη
έμφαση στις περιοχές του κρανίου πάνω από τα ημισφαίρια και λιγότερη έμφαση στις
περιοχές κοντά στα αυτιά.
Ηλεκτροκοχλιογραφία
Η ECochG έχει εφαρμοστεί στην αξιολόγηση της περιφερικής ακουστικής λειτουργίας.
Εκτελείται συχνότερα για τον διεγχειρητικό έλεγχο του κοχλία, τον έλεγχο της
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λειτουργίας του ακουστικού νεύρου και στη διάγνωση της νόσου Meniere116,117. Η
βέλτιστη κυματομορφή ECochG καταγράφεται με ένα ηλεκτρόδιο που βρίσκεται όσο
δυνατόν πιο κοντά στον κοχλία, δηλαδή από μια μικρή βελόνα ηλεκτρόδιο που
τοποθετείται μέσω της τυμπανικής μεμβράνης στο ακρωτήριο (promontory) ή στην
τυμπανική μεμβράνη ή στον έξω ακουστικό πόρο118. Τα τρία σημαντικά συστατικά της
ECochG είναι το κοχλιακό μικροφωνικό (CM), το αθροιστικό δυναμικό (SP) και το
σύνθετο δυναμικό ενέργειας του κοχλιακού νεύρου (CAP) 115,117.
Το κοχλιακό μικροφωνικό και το αθροιστικό δυναμικό απεικονίζουν την κοχλιακή
βιοηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ το σύνθετο δυναμικό ενέργειας παράγεται από τη
ταυτόχρονη ενεργοποίηση των ακραίων προσαγωγών νευρικών ινών του ακουστικού
νεύρου και είναι αντίστοιχο με το κύμα Ι των ABR. Η τυπική ECochG ανάλυση στη
νευροωτολογία απαιτεί τον προσδιορισμό του εύρους του αθροιστικού δυναμικού και
του σύνθετου δυναμικού ενέργειας από μια κοινή γραμμή εκκίνησης. Κατόπιν
υπολογίζεται η αναλογία του αθροιστικού δυναμικού προς το σύνθετο δυναμικό
ενέργειας (εικόνα 3.8).

Εικόνα 3.8. Ηλεκτροκοχλιογραφία από το μηχάνημα καταγραφής MK22.

Ανώμαλη αναλογία αθροιστικού δυναμικού προς το σύνθετο δυναμικό ενέργειας
ορίζεται ως > 50% για τύπο ηλεκτροδίων του ακουστικού πόρου (TIPtrode), > 40% για
το ηλεκτρόδιο τυμπανικής μεμβράνης και > 30% για τα ηλεκτρόδια τύπου
διατυμπανικής βελόνας108,115.
Το σύνθετο δυναμικό ενέργειας εμφανίζει δύο ή περισσότερες αρνητικές κορυφές N1,
Ν2, N3 και ούτω καθ' εξής. Κάθε κορυφή διαρκεί περίπου 1 ms και στα φυσιολογικά
αυτιά το N1 είναι πάντα η υψηλότερη κορυφή. Το κοχλιακό μικροφωνικό εμφανίζεται
ως σειρά ημιτονοειδών ταλαντώσεων, συνήθως περίπου στα 3 kHz, στο πιο ψηλό
σημείο της N1 κορυφής. Το αθροιστικό δυναμικό εμφανίζεται ως αρνητικό έπαρμα
στην αιχμή της N1 κορυφής, με τις ταλαντώσεις του κοχλιακού μικροφωνικού να
επιβάλλονται.
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Το σύνθετο δυναμικό ενέργειας είναι το άθροισμα των συγχρονισμένων εκφορτήσεων
των ακουστικών νευρικών ινών όπως φαίνεται από το απομακρισμένο ηλεκτρόδιο
καταγραφής119. Οι ακίδες των ατομικών ινών διεγείρονται από τη διέλευση του
κοχλιακού κύματος. Κατά συνέπεια, οι κορυφές από τις ίνες που βρίσκονται στην βάση
του κοχλία (υψηλής συχνότητας) εμφανίζονται στο ηλεκτρόδιο καταγραφής νωρίτερα
από τις κορυφές από τις ακραίες ίνες (χαμηλής συχνότητας). Επειδή ο βαθμός με τον
οποίο οι ενιαίες απαντήσεις των ατομικών νευρικών μονάδων συμβάλλουν στα
προκλητά δυναμικά καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από το συγχρονισμό τους, οι
υψηλής συχνότητας ίνες (της βάσης) συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στο σύνθετο
δυναμικό ενέργειας και επίσης στα ABR από ότι οι χαμηλής συχνότητας ίνες. Αυτή η
αρχή οδηγεί σε διάφορα σημαντικά συμπεράσματα για τις κλινικές εφαρμογές: (1) το
σύνθετο δυναμικό ενέργειας που προκαλείται από μεγάλου εύρους συχνοτήτων κλικ
απεικονίζει κατά προτίμηση την δραστηριότητα υψηλής συχνότητας ινών και
συμπερασματικά τα υψηλής συχνότητας κλικ είναι αποτελεσματικότερα για την
παραγωγή ακουστικών προκλητών δυναμικών από ότι χαμηλής συχνότητας κλικ120, (2)
η υψηλής συχνότητας απώλεια ακοής που προκαλείται από την εκλεκτική αφαίρεση
των ινών της βάσης τείνει να προκαταλάβει τα σύνθετο δυναμικό ενέργειας από κλικ
ευρείας ζώνης και το ABR έναντι πιο ακραίων ινών. Επομένως, οι κοχλιακές βλάβες
στις υψηλές συχνότητες παρατείνουν τον λανθάνοντα χρόνο της κορυφής N1120 και (3)
μία βλάβη στις χαμηλές συχνότητες δεν προκαλεί μια αντίστοιχη μετατόπιση λόγω της
ήδη υπάρχουσας μεγάλης κλίσης προς τις ίνες της βάσης στην φυσιολογική απάντηση.
Επομένως, οι κοχλιακές βλάβες στις χαμηλές συχνότητες δεν έχουν καμία προφανή
επίδραση στους λανθάνοντες χρόνους του σύνθετου δυναμικού ενέργειας και στα ABR.
Επειδή το κοχλιακό μικροφωνικό ακολουθεί τη κυματοειδή δόνηση της βασικής
μεμβράνης, αντιστρέφει την πολικότητά του όταν αντιστρέφεται η πολικότητα του
κλικ, ενώ το αθροιστικό δυναμικό όχι. Η νευρική απάντηση διατηρεί επίσης την ίδια
πολικότητα. Κατά συνέπεια, η πρόσθεση των απαντήσεων στα αντίθετης πολικότητας
κλικ ακυρώνει το κοχλιακό μικροφωνικό που αλλάζει πολικότητα και επιτρέπει μια
καλύτερη όψη του αθροιστικού δυναμικού. Αντίθετα, η αφαίρεση των απαντήσεων
συμπύκνωσης και αραίωσης διατηρεί το κοχλιακό μικροφωνικό, ακυρώνοντας τo
αθροιστικό δυναμικό και τo μεγαλύτερo μέρος του σύνθετου δυναμικού ενέργειας. Τα
κοχλιακά δυναμικά των δεκτών (CM, SP) μπορούν επίσης να χωριστούν από την
σύνθετο δυναμικό ενέργειας επειδή τα δυναμικά δεκτών δεν επηρεάζονται και δεν
προσαρμόζονται σε αντίθεση με τις νευρικές απαντήσεις. Κατά συνέπεια, η κάλυψη και
η αύξηση του ρυθμού των κλικ χρησιμοποιούνται συχνά στην κλινική εξέταση για να
πιέσουν επιλεκτικά τη νευρική απάντηση συντηρώντας το κοχλιακό μικροφωνικό και
το αθροιστικό δυναμικό. Αξιόπιστες μέθοδοι για το χωρισμό του αθροιστικού
δυναμικού από τα άλλα κοχλιακά δυναμικά έχουν κάνει αυτήν την απάντηση χρήσιμη
στη διάγνωση της νόσου Meniere121. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι το αθροιστικό
δυναμικό διευρύνεται σε ένα ορισμένο ποσοστό των ασθενών με στοιχεία της νόσου
Meniere122.
Η διαφορά αυτή, όσον αφορά την αναστροφή του κοχλιακού μικροφωνικού με τη
μεταβολή της πολικότητας του ερεθίσματος σε σχέση με την κυματομορφή ABR,
συμβάλλει στη διάγνωση της ακουστικής νευροπάθειας123.
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Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους
Μεταξύ των πολλών ακουστικών προκλητών δυναμικών, τα ABR (που συχνά
αναφέρονται και BAER, brainstem auditory evoked response) εφαρμόζονται συχνότερα
στην κλινική πράξη. Τα ABR παράγονται με παροδικά ακουστικά ερεθίσματα (κλικ ή
tone burst) και ανιχνεύονται με επιφανειακά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στην
κορυφή της κεφαλής ή στο μέτωπο και ενός άλλου κοντά στο έξω αυτί (το λοβό του
αυτιού ή μέσα στον εξωτερικό ακουστικό πόρο ή στη μαστοειδή). Χρησιμοποιώντας
μια συσκευή βασισμένη σε υπολογιστή, είναι δυνατό να δοθούν γρήγορα (π.χ., σε
ρυθμό 20 έως 30 ανά δευτερόλεπτο) χιλιάδες ακουστικά ερεθίσματα και σε κυματοειδή
μορφή ABR μέσης αξιοπιστίας σε κάποια λεπτά. Τώρα υπάρχουν αυτοματοποιημένες
συσκευές για ειδικές κλινικές εφαρμογές, παραδείγματος χάριν, για την αξιολόγηση της
ακοής των νεογέννητων.
Οι κορυφές από την κυματομορφή απάντησης των ABR, που εμφανίζονται μεταξύ 1
και 8 ms περίπου μετά από την αρχή του ερεθίσματος, ονομάζονται με τους ρωμαϊκούς
αριθμούς Ι έως VII (εικόνα 3.9).

Εικόνα 3.9. Καταγραφή των ακουστικών προκλητών δυναμικών.

Το κύμα V είναι χαρακτηριστικά το μεγαλύτερο και το πιο στιβαρό των δυναμικών και
τα κύματα πέρα από το V χρησιμοποιούνται σπάνια κλινικά. Τα κύματα Ι έως V
δίνονται από το ακουστικό νεύρο και τις ακουστικές περιοχές στο κεφαλικό και ουραίο
άκρο του στελέχους115. Το κύμα Ι αντιπροσωπεύει την ταυτόχρονα συνδυασμένη
διέγερση από το ακραίο τέλος του όγδοου κρανιακού νεύρου στον κοχλία. Το κύμα ΙΙ
μπορεί επίσης να προκύψει από το ακουστικό νεύρο, αλλά κοντά στο στέλεχος. Τα
κύματα Ι και ΙΙ παράγονται από τις ομόπλευρες δομές του αυτιού που διεγείρονται.
Όλα τα επόμενα κύματα ABR έχουν πολλαπλά σημεία παραγωγής μέσα στο στέλεχος.
Το κύμα ΙΙΙ, το οποίο είναι συνήθως προεξέχον, παράγεται μέσα στο κεφαλικό άκρο
του στελέχους, με πιθανή συνεισφορά του κοχλιακού πυρήνα, του τραπεζοειδούς
σώματος και του σχηματισμού της άνω ελαίας. Το μεγαλύτερο και πιο ουραίο
συστατικό των ABR, το κύμα V, παράγεται στην περιοχή του έξω λημνίσκου στο
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σημείο που πλησιάζει το κατώτερο διδύμιο, ετερόπλευρα από το αυτί που
διεγείρεται115,124,125.
Κατά συνέπεια, το ABR είναι χρήσιμο στην ανίχνευση των διαταραχών της κοχλιακής
και της οπισθοκοχλιακής λειτουργίας έως το επίπεδο του κατώτερου εγκεφαλικού
στελέχους, στο κατώτερο διδύμιο126.
Ο πρώτος στόχος στην ανάλυση της κυματοειδούς μορφής του ABR είναι η βεβαιότητα
ότι η απάντηση καταγράφηκε αξιόπιστα. Τουλάχιστον, δύο πανομοιότυπες
κυματομορφές πρέπει να υπολογίζονται κατά μέσο όρο. Εάν η απάντηση δεν είναι
ιδιαίτερα πανομοιότυπη, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο εξέτασης
και έπειτα να εξετάζεται η πιθανότητα για τεχνικά προβλήματα και αυτά να μειωθούν
συστηματικά. Όταν μια πανομοιότυπη απάντηση επιβεβαιώνεται, υπολογίζονται οι
απόλυτοι λανθάνοντες χρόνοι για κάθε κύμα και οι διακυματικοί λανθάνοντες χρόνοι,
σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms). Αυτά τα στοιχεία των λανθανόντων χρόνων για
κάθε αυτί αξιολογούνται ως προς τη συμμετρία (το κύμα V πρέπει να έχει διαφορά το
πολύ 0,4 ms μεταξύ των αυτιών),την παρουσία ή την απουσία των διαφόρων
κυματομορφών, καθώς επίσης και την μορφολογία τους127.
Ένα καλοσχηματισμένο και σαφές κύμα Ι με καθυστέρηση, στο μέγιστο επίπεδο
έντασης του ερεθίσματος, είναι χαρακτηριστικό μιας βαρηκοΐας αγωγιμότητας ή
μικτής. Όταν το κύμα Ι είναι μικρό και κακοδιαμορφωμένο αλλά οι διακυματικές τιμές
είναι μέσα σε φυσιολογικά όρια (η τιμή της λανθάνουσας περιόδου των κυμάτων Ι ως
V είναι λιγότερο από 4.60 ms), μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μια αισθητηριακή
(κοχλιακή) απώλεια τις ακοής στις υψηλές συχνότητες. Οι ιδιαίτερα καθυστερημένες
διακυματικές τιμές πιστοποιούν μια οπισθοκοχλιακή ακουστική δυσλειτουργία.
Αφύσικες καθυστερήσεις μεταξύ των πρώτων κυματικών μερών (π.χ., από το Ι στο III)
συμβαδίζει με ένα τραύμα που περιλαμβάνει το ακουστικό νεύρο ή/και χαμηλότερα το
στέλεχος, ενώ ένας παρατεταμένος ΙΙΙ ως V λανθάνων χρόνος υποδηλώνει μια αξονική
ακουστική δυσλειτουργία του στελέχους. Πρέπει να τονισθεί οτι οι λανθάνοντες χρόνοι
στο φυσιολογικό αυτί αυξάνονται με την ελάττωση του ερεθίσματος (εικόνα 3.10).

Εικόνα 3.10. Καταγραφές ABR με σταδιακή ελάττωση του ερεθίσματος, με αποτέλεσμα την
αύξηση των λανθανόντων χρόνων, στο φυσιολογικό αυτί.
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Ένας αρχικός στόχος σε οποιοδήποτε νευροδιαγνωστικό ABR είναι να καταγράψει ένα
σαφές και αξιόπιστο κύμα Ι. Το κύμα Ι χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την
περιφερική ακουστική δυσλειτουργία. Οι διακυματικοί λανθάνοντες χρόνοι αποτελούν
δείκτες της οπισθοκοχλιακής (ακουστικό νεύρο και στέλεχος) λειτουργίας που
συνήθως δεν εκδηλώνεται με απώλεια ακοής αισθητηριακή ή αγωγιμότητας. Η
πιθανότητα να καταγραφεί ένα κύμα Ι ενισχύεται με τη χρήση καθενός από τους δύο
ακουστικούς πόρους, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο πρωτόκολλο εξέτασης, όπως
πιο αργός ρυθμός ερεθισμάτων, αραίωση της πολικότητας των ερεθισμάτων και
μέγιστο επίπεδο έντασης στα ερεθίσματα. Οι κυματομορφές που προκλήθηκαν από την
υψηλή ένταση προσφέρουν νευροδιαγνωστικές πληροφορίες για την κοχλιακή και
οπισθοκοχλιακή λειτουργία και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό
των οπισθοκοχλιακών διαταραχών (π.χ., ακουστικά νευρινώματα), με ένα ποσοστό
ακρίβειας που υπερβαίνει το 95%108.
Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά συνεχίζουν να είναι μια εύκολα διαθέσιμη, σχετικά
ανέξοδη και σε λογικά πλαίσια ευαίσθητη διαδικασία για την αρχική διαγνωστική
αξιολόγηση της κατάστασης του ακουστικού νεύρου και του ακουστικού στελέχους σε
ασθενείς με ενδείξεις οπισθοκοχλιακών βλαβών.
Διάμεσα φλοιικά δυναμικά
Τα διάμεσα φλοιικά δυναμικά (MLR, middle latency responses), που η κυματομορφή
τους ονομάζεται Na, Pa, Nb, Pb και ούτω καθ' εξής, εμφανίζεται μεταξύ 8 και 40 ms
μετά από το ακουστικό ερέθισμα128 (εικόνα 3.11).

Εικόνα 3.11. Καταγραφή διάμεσων φλοιικών δυναμικών, με διάφορες εντάσεις και ερέθισμα burst
του 1ος kHz.

Το Pa φαίνεται να παράγεται και στα δύο ημισφαίρια, ακόμη και με μονοφωνική
διέγερση. Η φλοιική χαρτογράφηση στον άνθρωπο εντοπίζει αυτό το δυναμικό στην
περιοχή της σχισμής του Sylvius129. Μελέτες βασισμένες σε κλινικούς συσχετισμούς
δείχνουν ότι για τη γένεση αυτής της απάντησης συμμετέχουν οι θαλαμοφλοιικές
προβολές, στην πρωτογενή ακουστική περιοχή που βρίσκεται κατά μήκος της έλικας
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του Heschl. Μελέτες στην περιοχή της βλάβης προτείνουν ότι το κύμα Na
δημιουργείται στο μεσεγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένων δομών όπως το έσω
γωνατώδες σώμα και οι θαλαμοφλοιικές προβολές129. Αν και τα MLR δεν
χρησιμοποιούνται τόσο συχνά όσο τα ABR, μπορούν να ληφθούν χρήσιμες κλινικές
πληροφορίες από αυτήν την απάντηση, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την εξέταση ABR.
Τα MLR είναι ισχυρά σε όλες τις συχνότητες συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών
συχνοτήτων κάτω από 1.000 Hz και συνεπώς προσφέρει έναν συμπληρωματικό δείκτη
υψηλής και χαμηλής συχνότητας ακοής130. Τα MLR μπορούν επίσης να είναι χρήσιμα
στην αξιολόγηση των διαταραχών του ακουστικού νευρικού συστήματος, στη
νευρολογική αξιολόγηση και στην αξιολόγηση του κοχλιακού εμφυτεύματος131.
Το σημαντικότερο μειονέκτημα των MLR είναι ότι οι μεταβλητές του ασθενή όπως η
κατάσταση του ύπνου ή η νάρκωση μπορούν να μειώσουν σοβαρά το εύρος αυτών των
δυναμικών. Κατά συνέπεια, η συμπεριφορική κατάσταση πρέπει να ελεγχθεί για να
λάβει κανείς αποτελέσματα που να έχουν νόημα.
Βραδέα φλοιικά δυναμικά
Τα σχετικά μεγάλου εύρους βραδέα ακουστικά προκλητά δυναμικά (SVR, Slow Vertex
Responses), που η κυματομορφή τους ονομάζεται P1, N1, και ούτω καθ' εξής,
εμφανίζεται μεταξύ 50 και 250 ms μετά από το ερέθισμα. Είναι μια φλοιώδης
απάντηση, αλλά ο μεγάλος λανθάνον χρόνος τους δείχνει ότι δεν παράγεται μέσα στον
πρωτογενή ακουστικό φλοιό αλλά μάλλον δημιουργείται στον συνδετικό φλοιό114.
Αυτά τα δυναμικά εξαρτώνται πολύ συχνά από την κατάσταση ετοιμότητας του ατόμου
και συνεπώς έχουν χρησιμοποιηθεί λίγο σε κλινικές συνθήκες.
3.5. ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Οι ωτοακουστικές εκπομπές (OAEs) είναι ήχοι χαμηλής έντασης που παράγονται από
τον κοχλία σαν απάντηση σε ένα ακουστικό ερέθισμα132. Ένα κλικ μέτριας έντασης ή
ένας κατάλληλος συνδυασμός δύο τόνων, μπορεί να προκαλέσει εξωτερική μετακίνηση
ή κίνηση τριχωτών κυττάρων. Η κινητικότητα των έξω τριχωτών κυττάρων έχει
επιπτώσεις στη βασική βιομηχανική της μεμβράνης, καταλήγοντας σε μια μορφή
ενδοκοχλιακής ενεργειακής ενίσχυσης, καθώς και συντονισμό του κοχλία για
ακριβέστερη ανάλυση των συχνοτήτων. Η κινητικότητα των έξω τριχωτών κυττάρων
παράγει μηχανική ενέργεια μέσα στον κοχλία που διαδίδεται μέσω του συστήματος του
μέσου αυτιού και της τυμπανικής μεμβράνης στον έξω ακουστικό πόρο. Η δόνηση της
τυμπανικής μεμβράνης παράγει έπειτα έναν ακουστικό σήμα (τις OAEs), το οποίο
μπορεί να μετρηθεί από έναν ευαίσθητο μικρόφωνο. Ένα από τα κύρια οφέλη των
OAEs όσον αφορά την κλινική εξέταση είναι ότι παρέχουν ένα αντικειμενικό και μη
επεμβατικό μέτρο της κοχλιακής δραστηριότητας, η οποία είναι απολύτως ανεξάρτητη
από την οπισθοκοχλιακή δραστηριότητα.
Υπάρχουν δύο ευρείες κατηγορίες OAEs: οι αυτόματες και οι προκλητές.
Οι αυτόματες ωτοακουστικές εκπομπές (SOAEs, Spontaneous OAEs), υπάρχουν μόνο
περίπου στο 70% των ατόμων με φυσιολογική ακοή, μετριούνται στον έξω ακουστικό
πόρο όταν δεν υπάρχει καμία εξωτερική ακουστική διέγερση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι το
φύλλο έχει μια σημαντική επίδραση στις SOAE, με τις γυναίκες να εμφανίζουν SOAEs
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σε διπλάσιο ρυθμό από τους άντρες.
Οι προκλητές OAEs, που δίνονται από μέτρια επίπεδα (50 με 80 dB SPL) ακουστικής
διέγερσης στον έξω ακουστικό πόρο, γενικά ταξινομούνται σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων που χρησιμοποιούνται για να τις αποσπάσουν ή τα
χαρακτηριστικά από τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κοχλία που τα παράγει.
Οι ωτοακουστικές εκπομπές ερεθίσματος συχνότητας (SFOAEs, stimulus-frequency),
οι οποίες είναι τεχνικά δύσκολο να καταγραφούν, είναι οι λιγότερο μελετημένες
προκλητές OAEs.
Οι ωτοακουστικές εκπομπές προϊόντων παραμόρφωσης (DPOAEs, Distortion Product
OAEs) παράγονται όταν δύο ερεθίσματα καθαρού τόνου στις συχνότητες f1 και f2
δίνονται στο αυτί ταυτόχρονα (εικόνα 3.12).

Εικόνα 3.12. Καταγραφή ωτοακουστικών εκπομπών προϊόντων παραμόρφωσης.

Οι πιο ισχυρές DPOAE δίνονται από τη συχνότητα που καθορίζει η εξίσωση 2f1 - f2,
ενώ η περιοχή της πραγματικής κοχλιακής συχνότητας που εξετάζεται με DPOAE είναι
μεταξύ αυτών των δύο συχνοτήτων και πιθανώς κοντά στο ερέθισμα f2 για το
συνιστώμενο πρωτόκολλο εξέτασης.
Οι παροδικά προκλητές ωτοακουστικές εκπομπές (TEOAEs, Transient Evoked OAEs)
παράγονται με τη βοήθεια σύντομων ακουστικών ερεθισμάτων όπως τα κλικ ή τα tone
bursts (εικόνα 3.13).
Αν και υπάρχουν διαφορές στη μεθοδολογία για την καταγραφή DPOAEs και TEOAEs
και οι ακριβείς κοχλιακοί μηχανισμοί υπεύθυνοι για την παραγωγή τους είναι επίσης
διαφορετικοί, κάθε τύπος προκλητών OAEs ενσωματώνεται τώρα στη τυπική
ακουστική αξιολόγηση παιδιών και ενήλικων132. Όταν τα εξωτερικά τριχωτά κύτταρα
είναι δομικά αλλοιωμένα ή τουλάχιστον μη λειτουργικά, οι OAEs δεν μπορούν να
προκληθούν με ακουστικά ερεθίσματα. Σε ασθενείς με ήπια κοχλιακή δυσλειτουργία,
οι OAEs μπορούν να καταγραφούν, αλλά το εύρος είναι κάτω από τα κανονικά όρια
για μερικές ή όλες τις συχνότητες των ερεθισμάτων.
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Εικόνα 3.13. Καταγραφή παροδικών προκλητών ωτοακουστικών εκπομπών.

Ο Kemp, ο πρωτοπόρος ερευνητής που ανακάλυψε τις OAEs133, τις καθιέρωσε ως ένα
χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο των διάφορων ασθενειών του αυτιού
συμπεριλαμβανομένων της νόσου Meniere και του ακουστικού νευρινώματος134-136.
Σε ορισμένες οπισθοκοχλιακές διαταραχές όπως οι όγκοι της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής
γωνίας, η κοχλιακή λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, πιθανώς εξ αιτίας της
μείωσης του αγγειακού ανεφοδιασμού στο εσωτερικό αυτί.
Η μη επεμβατική φύση της καταγραφής των OAEs, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και
την αντικειμενικότητα τους στην αξιολόγηση της λειτουργίας του κοχλία, ειδικότερα
των έξω τριχωτών κυττάρων, τις καθιστά απαραίτητες σε πολλές κλινικές εφαρμογές,
όπως η ανιχνευτική εξέταση της ακοής (screening) κυρίως σε νεογέννητα137 και η
διάγνωση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας.
Άλλες σημαντικές χρήσεις των OAEs είναι η διερεύνηση της θορυβογενούς
βαρηκοΐας138, της κληρονομικής βαρηκοΐας139, των συγγενών διαταραχών της ακοής140,
της ωτοτοξίκωσης141, της βακτηριακής μηνιγγίτιδας142, και της πρεσβυακουσίας143.
3.6. ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ακουστική Χαρτογράφηση Εγκεφάλου
Μια τεχνική που λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή ως νέο και ενδεχομένως ισχυρό
διαγνωστικό εργαλείο είναι η χρήση της ακουστικής χαρτογράφησης του εγκεφάλου.
Οι μέθοδοι για αυτήν την διαδικασία είναι αρκετά παρόμοιες με εκείνες που
χρησιμοποιούνται για να ληφθούν οι παραδοσιακές προκλητές απαντήσεις που
περιγράφηκαν ήδη. Η πρωταρχική διαφορά είναι ότι η χαρτογράφηση του εγκεφάλου
καταγράφει ταυτόχρονα την ηλεκτρική δραστηριότητα από μια σειρά ηλεκτροδίων στο
κρανίο. Αν και αυτή η μάζα των στοιχείων θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί σαν πολλά
προκλητά δυναμικά, ο ανθρώπινος παρατηρητής δεν μπορεί εύκολα να ερμηνεύσει ένα
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τέτοιο μεγάλο ποσό στοιχείων. Επομένως, η χαρτογράφηση του εγκεφάλου
αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας μέσω υπολογιστή για να δοθεί μια
οπτική αναπαράσταση των τομέων των δυναμικών μεταξύ όλων των ηλεκτροδίων
ταυτόχρονα. Αυτή η μέθοδος μειώνει τα στοιχεία σε ένα πολύχρωμο ή σκιασμένο
σχέδιο στο οποίο η έντονη δραστηριότητα δίνεται συνήθως με το λαμπρότερο χρώμα ή
τη σκοτεινότερη σκίαση. Με αυτόν τον τύπο οπτικής απεικόνισης, καθιερώθηκαν
χάρτες φυσιολογικής δράσης ώστε να εντοπίζονται εύκολα οι ανωμαλίες σε
παθολογικές περιπτώσεις. Οι τεχνικές μέσω υπολογιστών επιτρέπουν επίσης στο
νοσοκομειακό γιατρό να βλέπει τις απεικονίσεις και να παράγει μια ταινία της
προκλητής ηλεκτρικής δραστηριότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια του ερεθίσματος. Αυτή η
μέθοδος επιτρέπει την απεικόνιση χωροχρονικών χαρτών της δραστηριότητας του
εγκεφάλου. Επειδή τα στοιχεία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, εφαρμόζονται
διάφορες προηγμένες μαθηματικές μέθοδοι επεξεργασίας που επιτρέπουν το περαιτέρω
φιλτράρισμα των στοιχείων για να βοηθήσουν στην ανίχνευση λεπτών
ανωμαλιών144,145.
Μαγνητοεγκεφαλογραφία
Η Μαγνητοεγκεφαλογραφία (MEG) περιλαμβάνει την απόλυτα μη επεμβατική
καταγραφή αδύναμων εγκεφαλικών μαγνητικών πεδίων, έξω από το κεφάλι146.
Χρησιμοποιώντας ένα νευρομαγνητόμετρο (SQUID, superconducting quantum
interference device) που καλύπτει όλο το κεφάλι, τα μαγνητικά σήματα του εγκεφάλου
υπολογίζονται κατά μέσο όρο με βάση το χρόνο από την αρχή της ακουστικής
διέγερσης. Υποτίθεται ότι οι πιθανές πηγές εγκεφαλικών μαγνητικών πεδίων είναι τα
ηλεκτρικά ρεύματα στις συνάψεις των συγχρόνως ενεργοποιημένων πυραμιδικών
νευρώνων του φλοιού και οι δεξαμενές ή τα ρεύματα για να ολοκληρωθεί το ηλεκτρικό
κύκλωμα, παράγονται στον περιβάλλοντα ιστό. Η ανάπτυξη των πολυδιαυλικών
συστημάτων αύξησε την ταχύτητα και την ευκολία της νευρομαγνητικής καταγραφής
και έκανε εφικτή την εφαρμογή της κλινικά. Με βάση την ακριβή χωροχρονική
ανάλυση όλης της κεφαλής, ερευνάται η δραστηριότητα των ακουστικών περιοχών
προβολής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιοχές που σχετίζονται με τη γλώσσα146.
Είναι σαφές ότι ο ήχος προκαλεί μια σύνθετη μαγνητική κυμματομορφή, η οποία
διαρκεί αρκετά χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά από την έναρξη του ερεθίσματος.
Ενδιαφέροντα και κλινικά χρήσιμα στοιχεία έχουν ληφθεί για την αντίληψη της ομιλία
των κωφών ασθενών με κοχλιακά εμφυτεύματα από την εξέταση της δραστηριότητας
του ακουστικού φλοιού με τη μαγνητοεγκεφαλογραφία147. Πληροφορίες αυτής της
ταξινόμησης σε πραγματικό χρόνο υποδηλώνουν ότι η νευρομαγνητική καταγραφή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των λειτουργικών διαταραχών με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με άλλα κλινικά στοιχεία.
Νευρική απεικόνιση
Η αρχή της in vivo απεικόνισης, σε εγρήγορση, έχει φέρει την επανάσταση στην
δυνατότητα συσχέτισης της δομής με τη λειτουργία, ιδιαίτερα στον ανθρώπινο
εγκέφαλο. Η τρισδιάστατη απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία (MRI) παρέχει
λεπτομερείς στατικές εικόνες του εγκεφάλου, με χρονική ανάλυση σε κυβικά
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χιλιοστόμετρα. Άλλες λειτουργικές σχετικές τεχνικές όπως η τομογραφία εκπομπής
ποζιτρονίων και το λειτουργικό MRI παρέχουν άριστες χωρικές και χρονικές αναλύσεις
για την καταγραφή των αλλαγών στην τοπική ροή του αίματος και τον μεταβολισμό
των κυττάρων κατά τη διάρκεια της ακουστικής διέγερσης. Αυτές οι τεχνικές έχουν
χρησιμοποιηθεί για να μελετήσουν διάφορες κεντρικές ακουστικές διαδικασίες,
συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής αντίληψης148,149, αποκαλύπτοντας ανωμαλίες στην
λειτουργία του εγκεφάλου σχετικές με τις εμβοές150,151. Αν και αυτές οι μεμονωμένες
λειτουργικές προσεγγίσεις απεικόνισης έχουν ακόμα μερικούς περιορισμούς, τα
αποτελέσματα συντελούν στην βελτίωση της κατανόησής μας για τις νευρικές
διαδικασίες που κρύβονται κάτω από και την κανονική και παθολογική ακουστική
λειτουργία.
3.7. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η απάντηση του παιδιού στο ακουστικό ερέθισμα εξαρτάται από τη διανοητική και τη
χρονολογική του ηλικία, τη νευρολογική του κατάσταση, την ακουστική του ικανότητα
και την επιθυμία του να εξετασθεί, η οποία επηρεάζεται από τους φόβους του, τα
κίνητρα του, την προηγούμενη εμπειρία του και το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η
εξέταση.
Οι υποκειμενικές μέθοδοι χωρίζονται στην αναζήτηση των ακουστικών
αντανακλαστικών και στην εξέταση ακουστικής συμπεριφοράς (behavioral
audiometry).
Σε νεογνά ηλικίας έως 6 μηνών μια αδρή εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας
στηρίζεται στην έκκληση των ακουστικών αντανακλαστικών, σε σχετικά έντονα
ερεθίσματα. Τα πιο χρήσιμα από τα αντανακλαστικά είναι:
Το ωτοβλεφαρικό αντανακλαστικό (auropalpebral reflex). Το νεογνό κλείνει γρήγορα
τα βλέφαρα ή τα σφίγγει, εάν είναι κλειστά, όταν ακούει έναν έντονο ήχο. Στα βρέφη
με φυσιολογική ακοή το αντανακλαστικό εκλύεται, όταν η ένταση του ήχου είναι 105 115 dB.
Το αντανακλαστικό του αιφνιδιασμού (starlle reflex) ή του Morο. Η αντίδραση του
νεογνού στο έντονο ακουστικό ερέθισμα είναι μια γενικευμένη κίνηση που απάγει τα
χέρια με ανοιχτά δάκτυλα, εκτείνει τα πόδια, φέρνει το κεφάλι προς τα πίσω ή ακόμη
μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι κάνει ένα μικρό πήδημα. Στα βρέφη με φυσιολογική
ακοή το αντανακλαστικό αυτό εκλύεται όταν η ένταση του ήχου είναι 80 - 85 dB.
Το ωτοβλεφαρικό αντανακλαστικό και το αντανακλαστικό αιφνιδιασμού τείνουν να
εξαφανίζονται στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες έκλυσής τους.
Άλλες χαρακτηριστικές αντιδράσεις σε ήχους είναι η αφύπνιση που φυσιολογικά
συμβαίνει σε ένταση ηχητικού ερεθίσματος μέχρι 70 - 75 dB περίπου.
Στην εξέταση της ακουστικής συμπεριφοράς χαρακτηριστικές αντιδράσεις σε ήχους
είναι η στροφή του βλέμματος, η στροφή της κεφαλής προς τη πηγή του ερεθίσματος,
το κλάμα, η αλλαγή ενεργητικότητας, η διακοπή της δραστηριότητας κατά την ώρα του
παιχνιδιού κ.λ.π.
Τα ηχητικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ακουστικής
ευαισθησίας κατά τους πρώτους μήνες της ζωής, διακρίνονται σε δύο ομάδες: Η μία
ομάδα περιλαμβάνει θορύβους μη βαθμονομημένους ή θορύβους για τους οποίους
υπάρχει μια αδρή εκτίμηση της έντασής τους και του φάσματος των συχνοτήτων τους,
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όπως σφυρίχτρες, κουδούνια, τύμπανα και άλλα παιχνίδια. Η άλλη ομάδα περιλαμβάνει
ήχους από βαθμονομημένες ηλεκτρονικές γεννήτριες. Οι ήχοι αυτοί είναι καθαροί
τόνοι ή θόρυβοι στενής ζώνης συχνοτήτων, το επίπεδό έντασής τους μπορεί να
ρυθμιστεί από τον εξεταστή και επιπλέον παρέχουν την ευχέρεια εκτίμησης διαφόρων
ακοομετρικών συχνοτήτων ξεχωριστά.
Από την ηλικία των 6 μηνών μέχρι και 2 ετών, το φυσιολογικό παιδί εμφανίζει μια
προοδευτική ικανότητα εντοπισμού της ηχητικής πηγής. Η ικανότητα στροφής της
κεφαλής προς το σημείο προέλευσης του ακουστικού ερεθίσματος, παρέχει την
ευχέρεια εκτίμησης της ακουστικής οξύτητας στην ηλικία αυτή σε ήχους διαφόρων
εντάσεων και συχνοτήτων. Οι ήχοι αυτοί μπορεί να είναι καθαροί τόνοι, θόρυβοι
στενής ζώνης συχνοτήτων, ή τόνοι κυμαινόμενης συχνότητας.
Κατά τη πλέον συνήθη διάταξη, στην ακοομετρία εντοπισμού το παιδί τοποθετείται
μεταξύ δύο μεγαφώνων μέσω των οποίων χορηγούνται οι διάφοροι ήχοι. Όταν το παιδί
ακούσει τον χορηγούμενο ήχο, στρέφει τη κεφαλή του εντοπίζοντας το μεγάφωνο από
το οποίο προήλθε. Η στροφή της κεφαλής προς τη σωστή πλευρά, ενισχύεται με τη
λειτουργία ενός μηχανικού παιχνιδιού (π.χ. τραίνο, τυμπανιστής κ.λ.π.), κατάλληλα
τοποθετημένο κοντά στην ηχητική πηγή. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται τις
περισσότερες φορές η διατήρηση σε μεγάλο βαθμό του ενδιαφέροντος και της
συνεργασίας του παιδιού (visual reinforcement audiometry).
Από την ηλικία των 2 μέχρι 6 ετών, η εφαρμοζόμενη μέθοδος είναι η παιγνιοακοομετρία. Η συνήθης διάταξη έχει πολλά κοινά σημεία με την ακοομετρία
εντοπισμού. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ τους αφορά στην απαιτούμενη ενεργό
απάντηση του παιδιού στη παρουσία του ακουστικού ερεθίσματος (π.χ. πάτημα ενός
κουμπιού, να περνά ξύλινους κρίκους σ' έναν άξονα, να ρίχνει ξύλινους κύβους ή μικρά
παιχνίδια σ' ένα κουτί ή καλάθι κ.λ.π.). Ελαττώνοντας την ένταση του ηχητικού
ερεθίσματος είναι δυνατόν να καθοριστεί ο ουδός ακοής με αρκετή ακρίβεια στη κάθε
ακοομετρική συχνότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι επίσης δυνατός ο καθορισμός του
ουδού αντίληψης και διάκρισης της ομιλίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση
φωνητικά ισορροπημένων λέξεων που περιλαμβάνονται στο λεξιλόγιο του παιδιού, ή
κατανοητών για το παιδί προτάσεων και εκτίμηση των ανάλογων αντιδράσεών του.
3.8. ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
Μια από τις σημαντικότερες προόδους στην αντιμετώπιση της βαρηκοΐας ή κώφωσης
στην παιδική ηλικία είναι η εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικού ανιχνευτικού
ελέγχου σε νεογνά (Screening - UNHS).
Σήμερα σε όλες τις προηγμένες χώρες γίνεται προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος σε
όλα τα νεογνά, που νοσηλεύονται στις νεογνολογικές κλινικές, για την έγκαιρη
διάγνωση της βαρηκοΐας.
Υπολογίζεται ότι 1 στα 1000 νεογέννητα παρουσιάζει βαρηκοΐα και ότι η συχνότητα
αυτή αυξάνεται 30-40 φορές στα νεογνά υψηλού κινδύνου βαρηκοΐας (high risk).
Επίσεις μέχρι την εφηβεία, ακόμα 1 στα 1000 παιδιά θα έχει αναπτύξει μια μεγάλου
βαθμού βαρηκοΐα152.
Στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου βαρηκοΐας κατατάσσονται τα νεογνά εάν
υπάρχει ιστορικό κληρονομικής βαρηκοΐας, η μητέρα αρρώστησε κατά την
εγκυμοσύνη (ερυθρά, έρπης, λοίμωξη με μεγαλοκυτταροϊό, τοξοπλάσμωση), το νεογνό
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παρουσιάζει συγγενείς ανωμαλίες ή σύνδρομα (δυσπλασία του πτερυγίου, λαγώχειλο,
λυκόστομα ή οποιαδήποτε γναθοπροσωπική ανωμαλία), το νεογνό είναι πρόωρο και
έχει βάρος μικρότερο των 1.500 γραμμαρίων, το επίπεδο της χολερυθρίνης ήταν
μεγαλύτερο των 20 mg/l00 ml ορού, σε σοβαρή ασφυξία του νεογνού ή σε μηχανική
αναπνευστική υποστήριξη πάνω από 4 μέρες, σε βαθμολόγηση Apgar 0-4 στο 1° λεπτό
και 0-6 στο 5° λεπτό, σε βακτηριακή μηνιγγίτιδα και σε χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων.
(Joint Commettee on Infant Hearing, 2000)
Σε μία τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες υψηλού κινδύνου εμπίπτει το 6-8%
των νεογνών, ευτυχώς όμως από αυτά μόνο το 2- 5% παρουσιάζει βαρηκοΐα.
Η ανιχνευτική εξέταση των νεογνών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα πριν από την
έξοδό τους από την κλινική, μετά από ωτοσκόπηση, για τον έλεγχο της βατότητας του
έξω ακουστικού πόρου και τυμπανομετρία, με ωτακουστικές εκπομπές (ΟΑΕs). Το
ειδικό εξεταστικό πρωτόκολλο ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής των νεογνών διαρκεί
2 λεπτά και η συνολική εξέταση 5-10 λεπτά. Το αποτέλεσμα της εξέτασης
καταγράφεται ως επιτυχία ή αποτυχία και σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας γίνεται
πλήρης ακοολογική διερεύνηση για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της βαρηκοΐας
σε ειδικό ακοολογικό εργαστήριο. Με τον τρόπο αυτό η μέση ηλικία διάγνωσης της
συγγενούς βαρηκοΐας έχει μειωθεί από 2,5 χρόνια στους 3 με 6 μήνες. Αυτό σημαίνει
ότι η απώλεια ακοής μπορεί να προσδιοριστεί πριν από την κρίσιμη ηλικία κατάκτησης
των προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων.
Εάν επιβεβαιωθεί η βαρηκοΐα τότε γίνεται η κατάλληλη ενημέρωση των γονέων και
συνιστώνται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης με έγκαιρη ακουστική ενίσχυση,
ειδική ακουστική αγωγή, λογοθεραπεία και παρακολούθηση της εξέλιξης του παιδιού.
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4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ - ΚΩΦΩΣΗΣ
Η απώλεια της ακοής αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο για την απόκτηση και τη
διατήρηση αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η αντίληψη και η παραγωγή
της ομιλίας και ιδιαίτερα στα παιδιά η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας, εξαρτάται από
τη δυνατότητα επεξεργασίας των ακουστικών πληροφοριών.
Στους ενήλικες η βαρηκοΐα και περισσότερο η κώφωση επιφέρει κοινωνική
απομόνωση, άγχος και μελαγχολία153.
Στα παιδιά η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη
διαχείριση των επιπτώσεων της εξασθένισης της ακοής. Μόλις αναγνωριστεί η
βαρηκοΐα, το επίπεδο υπολειπόμενης ακοής εάν υπάρχει, πρέπει να καθοριστεί και να
συστήνεται μια κατάλληλη ακουστική ενίσχυση, ώστε να αρχίσει όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα η εκμάθηση της ομιλίας μέσω λογοθεραπευτικής παρέμβασης καθώς και η
εκπαίδευση και η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και των γονέων.
Βασικά συστατικά του ακουστικού - προφορικού προγράμματος αποκατάστασης
αποτελούν η ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων, η λογοθεραπεία, η εκπαίδευση στη
χειλεοανάγνωση και η γλωσσική εκπαίδευση.
Η συμβατική ενίσχυση είναι συνήθως η αρχική διαδικασία που επιλέγεται. Εάν τα
ακουστικά βοηθήματα προσφέρουν ελάχιστο ή κανένα όφελος, τα κοχλιακά
εμφυτεύματα αποτελούν θεραπευτική επιλογή.
4.1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ
Επικοινωνία σημαίνει ικανότητα να καταλάβεις ένα μήνυμα και ν' απαντήσεις σ' αυτό.
Προϋποθέτει ένα σημαντικό βαθμό αισθητηριακών ικανοτήτων, δυνατότητες σε
φυσικό και ψυχικό επίπεδο, χρησιμοποίηση ενός κώδικα, μιας κοινής γλώσσας, για να
μπορέσει το άτομο με το οποίο κάνουμε διάλογο να καταλάβει και να το καταλάβουμε.
Προϋποθέτει επίσης την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται την πληροφορία.
Επικοινωνία όμως δεν είναι μόνο ομιλία. Είναι βλέμμα, γέλιο, επαφή, χειρονομία,
μιμική έκφραση, συναίσθημα154.
Η ομιλία, η πλέον κωδικοποιημένη μορφή επικοινωνίας, είναι μια πολύπλοκη
εγκεφαλική λειτουργία, ένα σύμπλεγμα σωματο - αισθητικών - οπτικών - ακουστικών
και κινητικών λειτουργιών, στις οποίες προστίθεται και η ικανότητα σύνθεσης με
προηγούμενες εμπειρίες. Επηρεάζεται από την κληρονομικότητα και εμπλουτίζεται,
αναπτύσσεται, μέσα από τους μηχανισμούς της μίμησης και της ταύτισης με την
μητέρα154.
4.1.1. Νοηματικές προσεγγίσεις
Οι νοηματικές προσεγγίσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις προαναφερθείσες
προφορικές προσεγγίσεις. Η νοηματική γλώσσα ή γλώσσα νευμάτων155 ή ο πιο δόκιμος
όρος για την ελληνική γλώσσα κινηματική γλώσσα156 είναι η κοινή γλώσσα της κωφής
κοινότητας. Είναι ένα απέραντο λεξικό σχημάτων και κινήσεων ή νευμάτων των
χεριών και έχει τη δική της σύνταξη και γραμματική157-159. Πρόσθετα, αυτός ο τρόπος
επικοινωνίας δίνει μεγάλη έμφαση στις εκφράσεις του προσώπου και στη γλώσσα του
σώματος του νοηματιστή. Είναι μια μοναδική γλώσσα, που δεν είναι απλή στην
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μετάφρασή της σε προφορική γλώσσα. Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός νευμάτων.
Δεν υπάρχουν αρκετά για να εκφραστούν όλες οι σκέψεις και οι ιδέες. Έτσι όταν
προφέρεται μια λέξη για την οποία δεν υπάρχει νόημα, αυτή η λέξη γράφεται με τα
δάκτυλα. Αυτή είναι η μέθοδος του δακτυλοσυλλαβισμού. Στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο
του 1981 συμβολοποιήθηκε από τον αναπληρωτή Καθηγητή του Α.Π.Θ. και πρόεδρο
του Ε.Ι.Κ. Θεσσαλονίκης Θόδωρο Μαγγανάρη το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο των
δύο χεριών, ενώ αργότερα συμβολοποιήθηκε του ενός χεριού. Με τη μέθοδο αυτή
μέσω 24 χειρημάτων ή κινημάτων (κινητικών φθόγγων) και χειρομορφών
αντιπροσωπεύονται τα 24 γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου. Η Ελληνική
Νοηματική Γλώσσα νομιμοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2000 (Νόμος 2817, ΦΕΚ 78/143-00) ενώ πολλοί ισχυρίζονται ότι ακόμα και σήμερα η Ελληνική νοηματική κινείται σε
επίπεδο διαλέκτων και μάλιστα στις μεγάλες πληθυσμιακά κοινωνίες της χώρας μας
όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα160. Οι υπερασπιστές της νοηματικής θεωρούν ότι
είναι ο ευκολότερος και ο φυσικότερος τρόπος επικοινωνίας για το παιδί με απώλεια
ακοής. Επιπλέον, αυτό το σύστημα παρέχει την ιδιότητα του μέλους στην κωφή
κοινότητα, που έχει την ικανότητα να βελτιώνει τον αυτοσεβασμό και την
αυτοπεποίθηση του παιδιού. Ένας σημαντικός περιορισμός της είναι ότι η σύνταξή της
δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας, πράγμα που μπορεί να
εμποδίσει την απόκτηση προφορικής γλώσσας και βασικής εκπαίδευσης. Σε μία
προσπάθεια να μετριαστούν οι δυσκολίες στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσω
της νοηματικής επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν νοηματικά συστήματα
βασισμένα στα αγγλικά157,161. Η δημοφιλέστερη μορφή νοηματικού συστήματος
βασισμένου στα αγγλικά είναι το Signing Exact English (SEE2). H SEE2 χρησιμοποιεί
περίπου το ίδιο λεξιλόγιο με την ASL αλλά προσθέτει γραμματικά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα και ακολουθεί την αγγλική σύνταξη. Aντίστοιχη μέθοδος δεν έχει
αναπτυχθεί για την ελληνική γλώσσα πλην της επιμέρους εφαρμογής της σε
μεμονωμένες λογοθεραπευτικές μονάδες σε συνδυασμό με ενισχυμένη με νοήματα
ομιλία (cued speech) για ανάπτυξη σωστής δομής προφορικού λόγου σε κωφά και
βαρήκοα παιδιά, ως θεραπευτικό εργαλείο με στόχο την αμφίδρομη προφορική
επικοινωνία. Πρώτα από όλα αυτό το σύστημα στοχεύει στους προσχολικούς μαθητές
και σε αυτούς που είναι σε ηλικία μικρότερη από αυτή των παιδιών που πάνε στο
νηπιαγωγείο ώστε να τους προσφέρει την πρόσβαση στα αγγλικά κατά τη διάρκεια της
ηλικίας εκμάθησης της γλώσσας. Οι αντίπαλοι αυτού του συστήματος θεωρούν ότι
είναι μια άρνηση του κωφού πολιτισμού που επιβάλει τα πρότυπα του ακούοντα
κόσμου στο κωφό παιδί.
4.1.2. Προφοριστικές προσεγγίσεις
Δύο σημαντικές μορφές της προφοριστικής προσέγγισης ή αλλιώς των ομιλητικών
συστημάτων εκπαίδευσης κωφών και βαρήκοων είναι η ακουστική - λεκτική
προσέγγιση και η ακουστική - προφοριστική προσέγγιση158,159. Αυτές οι δύο
προσεγγίσεις είναι βασισμένες στην ιδέα ότι όλα τα παιδιά με βαρηκοΐα μπορούν να
επιτύχουν ρεαλιστικά αντιληπτική και εκφραστική γλωσσική ικανότητα ανεξάρτητα
από το βαθμό απώλειας ακοής. Η ακουστική-λεκτική φιλοσοφία δίνει έμφαση στην
υπολειπόμενη ακοή του παιδιού με τη χρήση ενισχυτών με στόχο την ανάπτυξη
ακουστικών δεξιοτήτων μέσω της φυσικής επικοινωνίας. Σε αυτήν την προσέγγιση, το
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παιδί τοποθετείται στην κανονική εκπαίδευση αρχίζοντας από τον παιδικό σταθμό. Από
την άλλη η ακουστική-προφοριστική προσέγγιση υπογραμμίζει την ανάπτυξη
ενισχυμένης υπολειπόμενης ακοής και προφορικής γλώσσας, με τη χρήση των
χειλαναγνωστικών στοιχείων ως συμπλήρωμα στο ακουστικό σήμα. Σε αυτήν την
προσέγγιση, το παιδί είναι συνήθως εγγραμμένο σε ένα προφορικό πρόγραμμα έως
ότου μπορεί να ενταχθεί στην κανονική εκπαίδευση. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν
πλεονεκτήματά και μειονεκτήματα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ οτι στις σύγχρονες
λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις η ανάπτυξη της χειλεοαναγνωστικής ικανότητας ή όχι,
άλλα και διάφορα άλλα συστήματα όπως η Μάκατον ή μέρη βασικού λεξιλογίου της
νοηματικής γλώσσας σε συνδυασμό με τη μέθοδο cued speech, αποτελούν χρήσιμα
θεραπευτικά εργαλεία στην επίτευξη του κοινού στόχου των δύο εκπαιδευτικών
φιλοσοφιών, δηλαδή την αμφίδρομη προφορική επικοινωνία. Το μεγαλύτερο όφελος
αυτών των προγραμμάτων είναι ότι παρέχουν στο παιδί τη μέγιστη πρόσβαση στον
κόσμο των ακουόντων. Τα παιδιά που παρακολουθούν τα προφορικά προγράμματα
εκπαίδευσης πετυχαίνουν την καλύτερη λεκτική παραγωγή, αντίληψη της ομιλίας και
γενικότερες προφορικές γλωσσικές δεξιότητες από εκείνους τους μαθητές που
παρακολουθούν τα προγράμματα της ολικής επικοινωνίας162. Πρόσθετα, τα στοιχεία
υποδηλώνουν ότι αυτοί οι μαθητές πετυχαίνουν στη βασική εκπαίδευση δύο φορές
περισσότερο από τον μέσο όρο των παιδιών με ακουστικές αναπηρίες. Δυστυχώς, η
επιτυχία αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από των πρώιμο προσδιορισμό της
απώλειας ακοής και τη χρήση ενίσχυσης, καθώς επίσης και την συνεπή, ποιοτική
ακουστική εκπαίδευση. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα αυτών των προσεγγίσεων
είναι η απομόνωση από την κωφή κοινότητα εξ αιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης στην
νοηματική γλώσσα.
4.1.3. Ολική επικοινωνία και δίγλωσση εκπαίδευση,
Δίγλωσση - διπολιτισμική προσέγγιση
Πρόσφατα, έχει αυξηθεί η τάση για ανάπτυξη δίγλωσσης - διπολιτισμικής εκπαίδευσης
για τα παιδιά που είναι κωφά163. Αυτή η προσέγγιση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει το
παιδί στα ήθη, τα έθιμα και τις πρακτικές, καθώς επίσης και γλώσσες, της κοινότητας
των κωφών και των ακουόντων. Σε αυτά τα προγράμματα, τα παιδιά διδάσκονται την
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως πρώτη γλώσσα, η οποία αποτελεί τη βάση πάνω στην
οποία διδάσκονται αργότερα τα Ελληνικά. Αυτή η πρόωρη πρόσβαση στη γλώσσα
είναι σχεδιασμένη για να προάγει την αύξηση τη βασική εκπαίδευση και των
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία στα πλαίσια
αυτής της προσέγγισης τα κυριότερα σχολεία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Ελλάδος
έχουν επανδρωθεί με λογοθεραπευτές, επαγγελματίες που έργο τους είναι η ανάπτυξη
του προφορικού λόγου στους κωφούς και βαρήκοους μαθητές τους. Εντούτοις,
δεδομένου ότι αυτά τα προγράμματα είναι σχετικά νέα, λίγες πληροφορίες είναι
διαθέσιμες σχετικά με επιτυχία τους.
Συνδυαστικές προσεγγίσεις
Ένας συνδυασμός των προφορικών και νοηματικών προσεγγίσεων αναφέρεται ως
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συνδυαστική προσέγγιση. Η δημοφιλέστερη συνδυαστική προσέγγιση είναι η ολική
επικοινωνία. Η ολική επικοινωνία περιλαμβάνει τη χρήση ενός ή περισσότερων τρόπων
επικοινωνίας, οποιαδήποτε στιγμή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού, είτε
αυτός είναι νοηματικός, προφοριστικός, μόνο ακουστικός ή γραπτός157-159,164. Το σχέδιο
αυτής της προσέγγισης είναι να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας είναι
καταλληλότερη για το παιδί σε εκείνο το στάδιο ανάπτυξης ή για εκείνη την δεδομένη
κατάσταση, επιτρέποντας στο παιδί να έχει πρόσβαση σε όλους τους τρόπους
επικοινωνίας. Παρ’ όλα όσα υποσχόταν, αυτή η προσέγγιση έχει διάφορους
περιορισμούς. Κατ' αρχάς, λίγα προγράμματα θέτουν πραγματικά αυτήν την φιλοσοφία
στην πράξη εξ αιτίας των προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών και της δυσκολίας του
συνδυασμού όλων αυτών των μεθόδων. Επιπλέον, η χρήση όλων αυτών των μορφών
μπορούν να υπερεκτιμήσουν το παιδί και να προκαλέσουν ζημιά στην ανάπτυξη της
επικοινωνίας. Μια λιγότερο δημοφιλής συνδυαστική προσέγγιση είναι η ομιλία
ενισχυμένη με νοήματα (cued speech). Η ενισχυμένη με νοήματα ομιλία είναι ένα
οπτικό σύστημα επικοινωνίας που εισάγει οκτώ νοήματα χεριών που τοποθετούνται σε
τέσσερις διαφορετικές θέσεις κοντά στο στόμα157,165. Αυτά τα νοήματα σχεδιάστηκαν
για να συμπληρώσουν την προφορική γλώσσα και τα χειλαναγνωστικά στοιχεία σε
πολλούς ήχους που μπορεί να είναι όμοιοι (στον τρόπο παραγωγή τους) στη θέση των
χειλιών. Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να επιτρέψει στο παιδί να δει και να
ακούσει την αγγλική γλώσσα καθώς προφέρεται. Ο Wandel διαπίστωσε ότι παιδιά που
χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα ανάπτυξαν ισότιμες δεξιότητες ανάγνωσης και
γραφής με αυτές των ακοόντων συνομηλίκων τους166. Οι περιορισμοί αυτής της
προσέγγισης είναι ότι λίγα προγράμματα παρέχουν αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης και
υπάρχουν λίγοι “μεταφραστές” (άτομα που αναπαριστούν ότι λεει ο εκπαιδευτικός).
Επιπλέον, αυτά τα άτομα είναι ανίκανα να επικοινωνήσουν με την κωφή κοινότητα
εκτός αν επίσης μαθαίνουν την ASL.
4.2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Τα ακουστικά βοηθήματα χωρίζονται στις επόμενες κατηγορίες:
1. Γενικά βοηθήματα
2. Ακουστικές Προθέσεις ή Ακουστικά Βαρηκοΐας (Α.Β.)
3. Εμφυτεύσιμες Προθέσεις (ΒΑΗΑ, Symphonix, TICA)
4. Εμφυτεύσιμα Ακουστικά Συστήματα (Κοχλιακά εμφυτεύματα - Κ.Ε.,
Εμφυτεύματα εγκεφαλικού στελέχους - Ε.Ε.Σ.)
Όσα αναφέρονται παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της
βαρηκοΐας, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε οτι οι προθέσεις, ακουστικές και
εμφυτεύσιμες, αυξάνουν την ικανότητα επικοινωνίας του ασθενή αλλά μόνο τα
εμφυτεύσιμα ακουστικά συστήματα (όπως τα κοχλιακά εμφυτεύματα) παρακάμπτουν
το όργανο της ακοής που δεν λειτουργεί σωστά και συμπεριφέρονται σαν ένα τεχνητό
όργανο.
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4.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Δερματικοί αισθητήρες ήχου
Οι δερματικοί αισθητήρες του ήχου είναι εξωτερικές προθέσεις σε σχήμα μικρού
κουτιού και μετατρέπουν τους ήχους σε δόνηση προσαρμοσμένη στη συχνότητα
ερεθισμού του δέρματος, δηλαδή 10 με 1000 Hz και με μεγαλύτερη ευαισθησία στα
250 Hz. Η διάκριση συχνοτήτων που προσφέρουν είναι περίπου 20% (έναντι του 0,2%
του αυτιού) και το δυναμικό εύρος είναι περίπου 30 dB (έναντι των 100 dB του
αυτιού). Τοποθετούνται στο στήθος των παιδιών με τη βοήθεια ελαστικής ζώνης ώστε
να επιτρέπουν την απόλυτη ελευθερία των κινήσεων.
Απευθύνονται σε μικρά παιδιά με βαριές βαρηκοΐες ή κωφώσεις, μαζί με ακουστικά
βαρηκοΐας ως προετοιμασία για το Κ.Ε..
Με τους δερματικούς αισθητήρες του ήχου επιταχύνεται η απόκτηση της αίσθησης του
ήχου και επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της φώνησης. Ασφαλώς δεν βοηθούνε στη
διάκριση και στην αναγνώριση της ομιλίας167.
Άλλα βοηθήματα
Εξαρτήματα για τους βαρήκοους είναι τα συστήματα που ενώνονται σε κατάλληλους
υποδοχείς στα υπάρχοντα Α.Β. ή Κ.Ε. και βοηθήματα είναι οι αυτόνομες συσκευές που
λύνουν προβλήματα της καθημερινότητας όπως την αντίληψη του κουδουνιού της
εξώπορτας ή την παρακολούθηση της τηλεόρασης.
Ειδικότερα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
1) Συστήματα που μετατρέπουν τις ακουστικές ενδείξεις σε οπτικά σήματα, ώστε να
γίνονται αντιληπτά με την όραση ή την αφή. Οι πιο διαδεδομένες συσκευές
προειδοποίησης είναι οι φωτεινές ενδείξεις για το κουδούνι της εξώπορτας ή του
τηλεφώνου και τα ξυπνητήρια με δόνηση. Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες συσκευές
όπως φλας που αναβοσβήνουν στο κλάμα του μωρού ή στην ανίχνευση καπνού.
Απευθύνονται σε άτομα με βαριές βαρηκοΐες ή κωφώσεις.
2) Συστήματα που εκπέμπουν σε απόσταση την παραγόμενη φωνή. Σε πολλές
περιπτώσεις βαρηκοΐας, όπως στην πρεσβυακουσία, το κύριο, αν όχι το μόνο πρόβλημα
επικοινωνίας που παραπονούνται οι ασθενείς είναι η παρακολούθηση της τηλεόρασης
ή του ραδιοφώνου. Στις περιπτώσεις αυτές είναι πιο χρήσιμο να προτείνουμε
εξειδικευμένες συσκευές, όπως ακουστικά μουσικής με υπέρυθρες ακτίνες, πού εκτός
οτι κοστίζουν λιγότερο, είναι πιο απλές στη χρήση τους και έχουν υψηλή απόδοση και
ποιότητα ήχου.
3) Συστήματα που καλυτερεύουν τη σχέση σήματος / θορύβου σε ποικίλες καταστάσεις
ακρόασης, δηλαδή επιτρέπουν την επιλεκτική ακρόαση του ομιλητή σε θορυβώδες
περιβάλλον. Είναι γνωστό οτι ο θόρυβος περιβάλλοντος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
των ασθενών με βαρηκοΐα αντίληψης.
Τα συστήματα αυτά εκπέμπουν τη φωνή του ομιλητή από ένα μικρόφωνο πομπό, με
υψηλής τεχνολογίας ραδιοσυχνότητες (FM), στο δέκτη που ενώνεται σε ειδικές
υποδοχές στα Α.Β. ή τα Κ.Ε.. Η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει υψηλή ποιότητα ήχου
και ελάχιστο μέγεθος του δέκτη, ώστε να μην αλλάζει ιδιαίτερα η αισθητική και το
βάρος του ακουστικού (εικόνα 4.1).
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Εικόνα 4.1. Μικρόφωνο εκπομπός και δέκτης από τα FM συστήματα. Ο τρόπος σύνδεσής του με
τον οπισθοωτιαίο επεξεργαστή 3G της Cochlear.

Υπάρχουν δύο τύποι μικροφώνων ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Το πρώτο είναι
ένα ειδικής σχεδίασης κατευθυντικό μικρόφωνο, ώστε ο χρήστης να “σημαδεύει” τον
ομιλητή που παρακολουθεί. Το δεύτερο επιτρέπει την τοποθέτησή του μπροστά ή πάνω
στον ομιλητή, όπως π.χ. στη δασκάλα στο σχολείο. Είναι πολύ χρήσιμο στην
εκπαίδευση του βαρήκοου κατά τη λογοθεραπεία, δίνοντας ταχύτερα και καλύτερα
αποτελέσματα στην αναγνώριση και κατά συνέπεια στην κατανόηση και στη σωστή
εκφορά του προφορικού λόγου.
4) Συστήματα ή συσκευές που επιτρέπουν ή καλυτερεύουν την επικοινωνία μέσω του
τηλεφώνου, αφήνοντας τις εναλλακτικές λύσεις με γραπτό λόγο όπως FAX, μηνύματα
από κινητό κ.λ.π..
Η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντούν οι βαρήκοοι αλλά και οι χρήστες Α.Β. ή Κ.Ε.
είναι η επικοινωνία τους μέσω τηλεφώνου, γιατί η τηλεφωνική γραμμή επιτρέπει ένα
στενό φάσμα ήχου με αποτέλεσμα την έλλειψη ορισμένων αρμονικών και στοιχείων
του λόγου, ώστε δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατανόηση της ομιλίας. Επίσης
δύσκολη είναι και η σύζευξη του μικροφώνου των Α.Β. ή των Κ.Ε. με το μεγάφωνο
του τηλεφώνου.
Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν ειδικά καλώδια απευθείας ή
επαγωγικής σύνδεσης με το τηλέφωνο που ενώνονται στα Α.Β. ή στα Κ.Ε. 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 χρησιμοποιείται η οστική οδός. Σήμερα υπάρχουν και τηλεφωνικές
συσκευές με οπτικοακουστική επικοινωνία, ώστε να γίνεται χρήση και της
χειλεοανάγνωσης.
4.2.2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ (Α.Β.)
Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ενισχυτές του ήχου που έχουν εξελιχθεί ακολουθώντας
την τεχνολογία του σήμερα και αποτελούνται βασικά από το μικρόφωνo, την
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ενισχυτική βαθμίδα (ενισχυτής) και το μεγάφωνο. Οι διάφοροι ήχοι συλλέγονται μέσω
του μικροφώνου, όπου μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήμα, ενισχύονται και
επεξεργάζονται από τον ενισχυτή και εξέρχονται προς τον ακουστικό πόρο μέσω του
μεγαφώνου168. Επιπλέον απαιτείται η τοποθέτηση μπαταρίας που εξασφαλίζει την
απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία του169 (εικόνα 4.2)

Εικόνα 4.2. Απλοποιημένο σχήμα του μηχανισμού λειτουργίας των ακουστικών βαρηκοΐας.

Υπάρχουν 5 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοΐας που η ονομασία τους δόθηκε
ανάλογα με τη θέση που εφαρμόζονται: Οπισθωτιαία, Ενδωτιαία, Ενδκαναλικά,
Ακουστικά Γυαλιά και Σωματικού Τύπου (εικόνα 4.3). Τα τελευταία χρόνια τα
οπισθωτιαίου, ενδωτιαίου και ενδοκαναλικού τύπου εφαρμόζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων τους, ενώ η εφαρμογή των ακουστικών
γυαλιών και σωματικού τύπου έχει περιορισθεί.

Εικόνα 4.3. Οι 4 τύποι ακουστικών. Ενδοκαναλικού, ενδωτιαίου και οπισθωτιαίου τύπου.

Ανάλογα με τον τρόπο που επεξεργάζονται το ηχητικό σήμα διακρίνονται σε
αναλογικά (συμβατικά, προγραμματιζόμενα, τηλεχειριζόμενα και αυτόματα) και της
νέας τεχνολογίας τα ψηφιακά.
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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 μικροφώνων 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 βαρηκοΐας, που δεν
ανατάσσονται με εγχείρηση ή φαρμακευτική αγωγή, με όριο τα 70 - 80 dΒ 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 χρονών και τέλος όταν η βαρηκοΐα
βρίσκεται σε επίπεδο των 70-80 dB, τα οπισθωτιαίου τύπου ακουστικά αποτελούν την
πλέον ενδεδειγμένη λύση170. Τα ενδωτιαίου τύπου εφαρμόζονται σε βαρηκοΐες μεσαίου
βαθμού με ελαφρά καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και με αξιοποίηση των ιδιοτήτων
του πτερυγίου του αυτιού170. Τα ενδοκαναλικού τύπου εφαρμόζονται σε ελαφρού
βαθμού βαρηκοΐες, λόγω της μικρότερης ενίσχυσης που παρέχουν, με άριστα αισθητικά
αποτελέσματα και με αξιοποίηση των ιδιοτήτων του πτερυγίου και του έξω ακουστικού
πόρου, δηλαδή το κέρδος ποιότητας και ενίσχυσης (περίπου 15 dB σε συνδυασμό με το
οτι απέχουν μόλις 5 mm από την τυμπανική μεμβράνη) και την καλύτερη απόδοση σε
αέρα, στο τηλέφωνο κ.λ.π.171. Όμως λόγο της θέσης τοποθέτησης και του μεγέθους
τους δυσκολεύουν την καθημερινή χρήση, τον καθαρισμό και την αεροστεγή
προσαρμογή τους καθώς και στους χειρισμούς των εξωτερικών ρυθμίσεων.
Στον ευαίσθητο τομέα της παιδικής βαρηκοΐας αμέσως μετά τον πρωταρχικό ρόλο της
έγκαιρης διάγνωσης θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή η επιλογή και η εφαρμογή
του κατάλληλου ή των κατάλληλων ακουστικών. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και η
ανάλογη ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας, η οποία απαιτεί τη συμβολή και συνεργασία
ειδικών στον τομέα αυτό.
Στις περιπτώσεις παιδικής βαρηκοΐας εφαρμόζονται ακουστικά βαρηκοΐας και στα δύο
αυτιά, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλη ακουστική ενίσχυση, καλύτερη εντόπιση
της κατεύθυνσης του ήχου και πρόσθετη βελτίωση κατά 20% περίπου στη διάκριση της
ομιλίας, που συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του λόγου170,172.
Τα ακουστικά που επιλέγονται και εφαρμόζονται στα παιδιά πρέπει να διαθέτουν
ιδιαίτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι οι ειδικές εσωτερικές
ρυθμίσεις, το μεγάλο φάσμα συχνοτήτων, να είναι όσο το δυνατόν λεπτά σε μέγεθος,
ανατομικά, εύκολα στις εξωτερικές ρυθμίσεις και να διαθέτουν ακουστική είσοδο για
σύνδεση με εκπαιδευτικά (FM) και άλλα οπτικοακουστικά συστήματα (CD player) 170.
Οι ρυθμίσεις των ακουστικών είναι βασικά δύο ειδών: εξωτερικές που γίνονται από το
χρήστη για τη σωστή λειτουργία και απόδοση του ακουστικού και εσωτερικές που
γίνονται από τον ειδικό εφαρμογών (ακοοπροσθετιστή) για την καλύτερη
αναπαραγωγή των ήχων και κυρίως τη φωνή, απαλλαγμένη από θορύβους και
παράσιτα. Οι ρυθμίσεις αυτές ορίζουν το φάσμα 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 ισχυρότερα ερεθίσματα173.
Τα αναλογικά Α.Β. είναι ενισχυτές με χειροκίνητες ρυθμίσεις με μικροποτενσιόμετρα
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που τείνουν να εξαφανιστούν και αυτά μετά την εμφάνιση των προγραμματιζόμενων
αν και βρίσκονται μερικά μοντέλα από αυτά λόγω του χαμηλού κόστους τους174.
Τα προγραμματιζόμενα Α.Β. είναι πιο διαδεδομένα λόγω του μεγαλύτερου φάσματος
ενίσχυσης συγκριτικά με τα αναλογικά και επίσης της καλύτερης προσαρμογής τους
στις ανάγκες του ασθενή. Στην πράξη τα προγραμματιζόμενα είναι σαν να περιέχουν
πολλά 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
τον χρήστη, σε μερικά μοντέλα με τηλεχειριστήριο, προσφέροντας λύσεις για όλες τις
συνθήκες ακρόασης.
Η καλύτερη ποιότητα στηρίζεται στους καινούργιους τύπους ενισχυτών με χαμηλή
παραμόρφωση ακόμα και σε μεγάλες εντάσεις καθώς και σε καλύτερη ανταπόκριση
στις ψηλές συχνότητες. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν καλύτερη διάκριση,
κυρίως των συμφώνων, ακόμα και σε περιβάλλον με θόρυβο.
Η ευελιξία στη ρύθμιση που γίνεται με έναν υπολογιστή με τα κατάλληλα
προγράμματα χειρισμού, δίνει τη δυνατότητα της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών
της ενίσχυσης ώστε να έχουμε πραγματικά πολύ καλή προσαρμογή στις ανάγκες του
ασθενή. Τα πολλά προγράμματα που στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία μπορούν
να μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της ενίσχυσης ώστε να προσαρμόζονται 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 προγραμματιζόμενων 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 ελαφρές 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 ψηφιακά και αυτά με τη
μεγαλύτερη ενίσχυση είναι τα προγραμματιζόμενα.
Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την 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 ομιλίας174,175. Σ’ αυτό βοηθούν και οι
ρυθμίσεις των φίλτρων του κέρδους, του αυτοματισμού συμπίεσης των δυνατών ήχων
κ.α. Η τεχνολογία των κατευθυντικών μικροφώνων καθώς και των πολλαπλών ώστε να
αφαιρείται ο θόρυβος του περιβάλλοντος βοηθούν στον προσανατολισμό της πηγής του
ήχου174,176.
Τα ψηφιακά Α.Β. περιέχουν τις πιο μοντέρνες τεχνολογίες (εικόνα 4.4) που
στηρίζονται 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.
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Εικόνα 4.4. Η σύγχρονη υψηλής τεχνολογίας λειτουργία των ψηφιακών ακουστικών βαρηκοΐας.

Για να γίνουν κατανοητά τα όρια και συνεπώς τα προτερήματα 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
νευροαισθητήριες 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 προσβάλλονται και τα έσω τριχωτά
κύτταρα και η σημαντικότερη ανεπάρκεια είναι 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 ελαφρού και μέσου βαθμού.
Τελευταία εμφανίστηκαν ορισμένα ψηφιακά Α.Β. που εκτός από άριστη επεξεργασία
και διαμόρφωση προσφέρουν και μεγάλες ενισχύσεις στην έξοδό τους ώστε να
χρησιμοποιούνται στις βαριές βαρηκοΐες.
Τα ψηφιακά Α.Β. λοιπόν είναι μια πολύ καλή λύση για τις νευροαισθητήριες
βαρηκοΐες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι 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 δεν λειτουργεί καλά. Οι χαρακτηριστικές παραμορφώσεις των βαρηκοϊών αυτών
παραμένουν και αυτός είναι ο “λαιμός του μπουκαλιού” απ’ όπου περνούν όλες οι
ακουστικές πληροφορίες που δέχονται οι ασθενείς αυτοί.
Επίσης, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ακόμα και σε βαριές βαρηκοΐες, με
υπολειμματική ακοή, είναι απαραίτητη η χρήση των ακουστικών 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 την διατήρηση της επαφής με τον ήχο, έστω και για μόνο λίγες και
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χαμηλού φάσματος συχνότητες, που αποκλείει την καλή ακουστική άρα και την
ομιλητική εξέλιξη του παιδιού αλλά διατηρεί ενεργό το κέντρο της ακοής και
δημιουργεί την δεξαμενή της ακουστικής μνήμης που θα τελειοποιηθεί μετά την
εμφύτευση.
4.2.3. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (Ε.Π.)
Τελευταία εμφανίστηκαν οι εμφυτεύσιμες προθέσεις, δηλαδή προθέσεις
προγραμματιζόμενες ή ψηφιακές που τοποθετούνται χειρουργικά μερικώς ή ολόκληρες
στο μέσο αυτί.
Κατασκευαστικώς η διαφορά τους με τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι οτι 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 τοποθετείται στο
μαστοειδές οστό και αυτά που ο δονητής στερεώνεται στον άκμονα ή τον αντικαθιστά.
Α) Το όστεο - ενοποιημένο σύστημα (BAHA, bone anchored hearing aid), που
τοποθετείται χειρουργικά στο μαστοειδές οστό και ισοδυναμεί 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 4.5).

Εικόνα 4.5. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος BAHA.

Ενδείκνυται σε ασθενείς άνω των 5 ετών, με δυσπλασίες και απλασίες του έξω και
μέσου αυτιού (π.χ. ατρυσίες του έξω ακουστικού πόρου), σε χρόνιες ωτίτιδες και
εξωτερικές ωτίτιδες που απαγορεύουν την χρήση ακουστικού βαρηκοίας με εκμαγείο
και σε βαρηκοΐες αγωγιμότητας, που απαιτούν καλύτερη πρόσφυση δονητή – οστού, με
οστικό ουδό έως 45 dB (για το μοντέλο HC 220 έως 60 dB) και ομιλητική ακοομετρία
πάνω από 60 %177.
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Β) Το σύστημα που ενεργεί μηχανικά πάνω στην οστική αλυσίδα, αναπαράγοντας και
ενισχύοντας τις κινήσεις της, έχει ένδειξη στις νευροαισθητήριες βαρηκοΐες.
Σήμερα υπάρχουν δυο ειδών προθέσεις του τύπου αυτού, που διαφοροποιούνται από
τις κατασκευαστικές τους διαφορές και από τους ασθενείς που απευθύνονται.
1) Η πρόθεση Vibrant Soundbridge της Symphonix αποτελείται από δύο μέρη, ένα
εξωτερικό και ένα εσωτερικό, που επικοινωνούν μεταξύ τους με μία κεραία μέσω
επαγωγικών κυμάτων (ημιεμφυτεύσιμη πρόθεση)178.
Το εξωτερικό τμήμα είναι ένα ψηφιακό Α.Β., χωρίς μεγάφωνο, που μεταδίδει τα
σήματα μέσω πηνίου στο εσωτερικό μέρος και μεταφέρονται σ’ ένα ηλεκτρομαγνητικό
δονητή (σε αντικατάσταση του μεγαφώνου) σταθεροποιημένο απευθείας πάνω στον
άκμονα (εικόνα 4.6).
Εσωτερι κός
δέκτης
Επεξεργαστής
ομι λί ας

Καλόδιο

Ηλεκτροδονι τι κός
μετατροπέας

Εικόνα 4.6. Η ημιεμφυτεύσιμη πρόθεση Vibrant Soundbridge της Symphonix.

Απευθύνεται σε ασθενείς άνω των 18 ετών με τύμπανο και οστική αλυσίδα
φυσιολογικά και με βαρηκοΐα που ο ουδός ακοής είναι 30 με 65 dB στις συχνότητες
500 Hz έως 50 με 85 dB στα 4 KHz αντίστοιχα178.
2) Το δεύτερο σύστημα είναι το TICA (Tübinger Implantierbaren Communications
Assistenten) όλο εμφυτεύσιμο179.
Αυτή η πρόθεση χρησιμοποιεί έναν πιεζοηλεκτρικό δονητή που τοποθετείται 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 επαναφορτιζόμενη 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 χειρουργικά180.
Άλλα συστήματα βρίσκονται στη φάση του πειραματισμού λόγω της ανάγκης για
καλύτερη ακοή αλλά και προς χάρη της αισθητικής.
Συγκεκριμένα μία τρίτη πρόθεση, όλη εμφυτεύσιμη, που εξελίσσεται και απευθύνεται
στους ασθενείς με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, χρησιμοποιεί το τύμπανο ως μεμβράνη
μικροφώνου και ενισχύοντας και μετατρέποντας το σήμα το διοχετεύει σ’ έναν δονητή
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τοποθετημένο στην κεφαλή του άκμονα.
Σήμερα στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται και τα δύο προαναφερόμενα συστήματα ενώ
στις ΗΠΑ μόνο το Symphonix έχει τις προδιαγραφές FDA.
Σίγουρα τα προτερήματα αυτού του είδους Α.Π. είναι κυρίως αισθητικά, ιδιαίτερα γι’
αυτές που είναι ολόκληρα εμφυτεύσιμες εφόσον δεν φαίνονται καθόλου και δίνουν μία
άνεση στη χρήση τους ακόμα και μέσα στο νερό.
Άλλα προτερήματα πρακτικά και λειτουργικά είναι οτι παραμένει ελεύθερος ο έξω
ακουστικός πόρος, οτι έχουν μικρότερο βάρος, αλλά κυρίως οτι έχουν καλύτερη
απόδοση ποιότητος ήχου. Αυτό γιατί αντί το μεγάφωνο, που με οποιαδήποτε ποιότητα
επεξεργασίας του ήχου υποχρεώνεται να περάσει από τον “λαιμό μπουκαλιού”,
χρησιμοποιούνται άλλα συστήματα που επιτρέπουν μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων με
αποτέλεσμα την πιο πιστή απόδοση των ήχων.
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
αποτελούνται από ευάλωτα μηχανικά μέρη.
Ειδικότερα στις ολόκληρα εμφυτεύσιμες Α.Π., παρόλο οτι ικανοποιούν απόλυτα το
αισθητικό μέρος, χρειάζονται περιοδικά χειρουργικές επεμβάσεις για την αλλαγή της
μπαταρίας και για την ανανέωση του ενισχυτικού συστήματος.
4.2.4. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε. Σ.)
Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα κοχλιακά εμφυτεύματα (Κ.Ε.) και τα εμφυτεύματα
εγκεφαλικού στελέχους (Ε.Ε.Σ.).
Τα Κοχλιακά Εμφυτεύματα (Κ.Ε.) είναι το τελευταίο επίτευγμα της τεχνολογίας στο
πρόβλημα της κώφωσης και αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό ισοδύναμο του κοχλία,
είναι δηλαδή ένα τεχνητό αισθητήριο όργανο που παρακάμπτει το σύστημα της ακοής
και ερεθίζει κατευθείαν τις απολήξεις του ακουστικού νεύρου.
Οι ενδείξεις για τα Κ.Ε. είναι οι αμφοτερόπλευρες βαριές βαρηκοΐες ή κωφώσεις που
οφείλεται σε βλάβη του κοχλία και που δεν ωφελούνται, όσον αφορά την ακουστική
επικοινωνία, με τα ακουστικά βαρηκοΐας.
Τα Εμφυτεύματα Εγκεφαλικού Στελέχους (Ε.Ε.Σ.) αντιπροσωπεύουν τη τεχνητή
προσομοίωση της λειτουργίας του ακουστικού νεύρου στο σημείο που ερεθίζει τον
κοχλιακό πυρήνα του εγκεφαλικού στελέχους.
Απευθύνονται σε 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 μερικώς υπάρχει ακόμα και αντιμετωπίζεται με τα Κ.Ε..
Βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο και χρησιμοποιεί το ίδιο κοχλιακό εμφύτευμα
με μοναδική διαφορά το οτι αντί για άξονα ηλεκτροδίων έχει πλακίδιο με τα επιμέρους
ηλεκτρόδια πάνω σ’ αυτό και τοποθετείται στο εγκεφαλικό στέλεχος (εικόνα 4.7).
Η χρήση τους περιορίζεται σήμερα μόνο στις περιπτώσεις ακουστικού νευρινώματος
στους ενήλικες, δηλαδή στις επίκτητες κωφώσεις απ’ όπου αποκομίζουμε πολύτιμες
πληροφορίες ώστε να διαμορφωθούν οι στρατηγικές που πρέπει να ερεθίζουν το
ακουστικό κέντρο.
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Εικόνα 4.7.. Το εμφύτευμα εγκεφαλικού στελέχους της Cochlear.

Τα Ε.Ε.Σ. διατηρούν ακόμα τη φιλοσοφία του ερεθισμού του κοχλία, με
τροποποιημένο ηλεκτρόδιο, γι’ αυτό τα αποτελέσματά τους ακόμη δεν είναι τα
αναμενόμενα και ο σχεδιασμός τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
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5. ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
Υπάρχουν δυο αντίθετες απόψεις για τα κοχλιακά εμφυτεύματα (Κ.Ε.) που ξεχωρίζουν.
Οι υποστηριχτές των Κ.Ε. πιστεύουν ότι η κώφωση είναι μια αναπηρία και θα πρέπει
να γίνουν τα πάντα για να μπορέσουν οι κωφοί να ζήσουν την λιγότερο περιοριστική
ζωή με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ελευθερίας και ευκαιριών. Όσοι είναι υπέρ των
Κ.Ε. είναι και υπέρ της χρήσης παραδοσιακών ενισχυτών, για όσους μπορούν να
βοηθηθούν από αυτά, καθώς και υπέρ της ανάπτυξης της γραπτής και προφορικής
Ελληνικής γλώσσας. Αυτή η ομάδα πιστεύει ότι είναι καλύτερα να ακούει κανείς από
το να είναι κωφός και ότι η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας δίνει ένα
πλεονέκτημα στο άτομο στην κοινωνία μας. Κανένας συνήγορος των Κ.Ε. δεν πιστεύει
ότι η εγχείριση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους κωφούς. Είναι μια
απόφαση που πρέπει να παρθεί με βάση την επιθυμία κάθε κωφού να συμμετέχει όσο
το δυνατόν περισσότερο στον πολιτισμό της πλειοψηφίας. Όταν αυτό το άτομο είναι
ένα παιδί που δεν είναι σε θέση να πάρει μια τέτοια απόφαση, θεωρείται ηθικό η
απόφαση να παίρνεται από ενημερωμένους γονείς, όπως συμβαίνει σε όλες τις
επεμβάσεις. Οι υποστηριχτές των Κ.Ε. είναι και ακούοντα και κωφά άτομα.
Η αντίθετη άποψη υποστηρίζεται από τους κωφούς ακτιβιστές και τους ακούοντες
υποστηριχτές τους. Αυτά τα άτομα δεν θεωρούν την Κ.Ε. σαν ένα τρόπο
αποκατάστασης, αλλά σαν ένα εργαλείο που δεν αυξάνει τις ευκαιρίες των κωφών, θα
μειώσει των αριθμό τους και θα απειλήσει τον τρόπο ζωής τους.
5.1. Ιστορικό υπόβαθρο
Το Κοχλιακό Εμφύτευμα (Κ.Ε.) χρησιμοποιείται σαν θεραπευτική μέθοδος της
μεγάλου βαθμού
βαρηκοΐας - κώφωσης περίπου 20 χρόνια. Δεδομένα που
συλλέχθηκαν από εκατοντάδες ασθενείς προγλωσσικά κωφούς αυτήν την χρονική
περίοδο δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ομάδας είναι ικανό να
αναγνωρίσει λέξεις χωρίς οπτικό βοήθημα και η επικοινωνία έχει βελτιωθεί σε όλους
τους χρήστες Κ.Ε. Δεδομένα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι οι ενήλικες
χρήστες Κ.Ε. είναι ικανοί να αναγνωρίσουν το 78% προτάσεων ανοιχτού σετ με καμία
οπτική πληροφορία181. Τα Κ.Ε. είναι τώρα μια ευρέως αποδεκτή και χρησιμοποιούμενη
μέθοδος αποκατάστασης για τη μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα σε
ενήλικες που έχασαν την ακοή τους μετά την ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας.
Η χρήση Κ.Ε. σε παιδιά δεν έχει τύχει ακόμα του ίδιου ποσοστού αποδοχής. Ανάμεσα
σε αυτούς που αμφισβητούν την εμφύτευση σε παιδιά βρίσκονται ιατροί, παιδαγωγοί,
ακοολόγοι, γονείς και μέλη της κοινότητας των κωφών. Οι ανησυχίες τους
δικαιολογημένα περιλαμβάνουν την άγνωστη επίπτωση από την μακροχρόνια
ηλεκτρική διέγερση, τον κίνδυνο που υπάρχει σε όλες τις εγχειρίσεις από την
αναισθησία, τη μόλυνση ή την ιατρική ανικανότητα, την αβεβαιότητα ότι το Κ.Ε.
παρέχει επαρκείς ακουστικές πληροφορίες για την ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας,
τους αυξημένους κινδύνους από την μέση ωτίτιδα των παιδιών και τις πιθανές
παρενέργειες της και τις ηθικές ανησυχίες σχετικά με την απόφαση για την χειρουργική
επέμβαση που αλλάζει σημαντικά την σχέση ενός ατόμου με τον κόσμο του.
Γι΄ αυτό το κυριότερο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι ηθικό : “Ποιος έχει το
δικαίωμα να πάρει μια απόφαση για τα Κ.Ε. σε μικρά παιδιά;”. Αυτό το ερώτημα
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βρίσκεται στο επίκεντρο ηθικών διαφωνιών στην κοχλιακή εμφύτευση παιδιών. Αυτό
το θέμα φέρνει σε σύγκρουση τα μέλη της κοινότητας των κωφών και τους ακούοντες
υποστηριχτές της κουλτούρας των κωφών με αυτούς που είναι υπέρ τις πλήρους
συμμετοχής των κωφών στην κουλτούρα της πλειοψηφίας. Εκτός αυτού δημιουργεί
έντονη αντιπαράθεση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διατήρηση της
κουλτούρας των κωφών.
Μετά τη διάγνωση της μεγάλου βαθμού παιδικής βαρηκοΐας, οι γονείς εισέρχονται σε
ένα πολλές φορές περίπλοκο λαβύρινθο μέσα στον οποίο ο στόχος τους είναι να
αποκτήσουν, να αφομοιώσουν και να αναλύσουν πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες
πηγές. Η απόκτηση ολοκληρωμένων και αμερόληπτων πληροφοριών για τις διαθέσιμες
επιλογές για τα κωφά βρέφη και τις οικογένειες τους παραμένει ένα πρόβλημα και η
εκπαίδευση κωφών παιδιών συνεχίζει να βασίζεται στην προσωπική κλίση και το
χάρισμα του ατόμου που παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στην οικογένεια.
5.2. Αντίθετες φιλοσοφίες για την κώφωση
Παρά τις διαθέσιμες επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές μεθοδολογίες για κωφά παιδιά,
στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο ιδεολογίες. Η πρώτη βασίζεται στην ιδέα ότι η
κώφωση είναι μια αναπηρία. Ως αναπηρία ορίζεται “η αποτυχία να φτάσει κάποιος σε
ένα αναμενόμενο επίπεδο λειτουργίας”182 ή μια κατάσταση που δημιουργεί ένα
“περιορισμό στην λειτουργική ικανότητα”183.
Ο γονέας που θα υιοθετήσει την φιλοσοφία ότι η κώφωση είναι αναπηρία, παίρνει την
απόφαση να παρέχει στο παιδί του όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ξεπεράσει τον
κληρονομικό περιορισμό και να το κάνει ικανό να αναλάβει έναν ενεργό και
παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία. Θα επιλέξει να εκπαιδεύσει το παιδί σαν ένα μέλος
του κόσμου των ακουόντων, με απαραίτητη την ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας
και των επικοινωνιακών ικανοτήτων. Θα παρέχει στο παιδί του την καλύτερη
διαθέσιμη ενίσχυση για την ακοή του και θα επιδιώκει εκπαιδευτικές επιλογές που
περιέχουν την προφορική εκπαίδευση184,185, ενώ απόλυτος στόχος του θα είναι η
πλήρης ενσωμάτωση του παιδιού στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής της οικογένειας
του. Αυτή η φιλοσοφία οδηγεί αυτούς τους γονείς να εξετάζουν την επιλογή του Κ.Ε.
Το Κ.Ε. μπορεί να είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο αλλά πρέπει να θεωρείται μια
εφαρμόσιμη επιλογή.
Η δεύτερη φιλοσοφία βασίζεται στην ιδέα ότι η κώφωση δεν είναι αναπηρία αλλά μια
φυσιολογική ανθρώπινη απόκλιση. Οι οπαδοί αυτής της φιλοσοφίας πιστεύουν ότι η
κώφωση ξεπερνάει τους δεσμούς της οικογένειας και τοποθετεί το παιδί αυτόματα σε
μια ξεχωριστή κοινωνική δομή, την κοινότητα των κωφών. Σαν μέλος αυτής της
κοινότητας το παιδί δεν έχει κάποια αναπηρία να ξεπεράσει αλλά αντί αυτού θα πρέπει
να του επιτρέπεται να μεγιστοποιεί την υπολειμματική ακοή του. Η βελτίωση της
ακοής μπορεί και να μην επιδιωχθεί. Η κύρια επιλογή είναι ότι η γλώσσα του παιδιού
θα πρέπει να είναι η Ελληνική Νοηματική, η φυσική γλώσσα των κωφών. Η συμμετοχή
στην κουλτούρα των κωφών είναι πολύ ικανοποιητική και ανταποδοτική για τα μέλη
της. Εκεί βρίσκουν την ηρεμία της επικοινωνίας, κοινές εμπειρίες και την κοινωνική
επαφή που δεν μπορούν τόσο εύκολα να έχουν στον ακούοντα πολιτισμό. Οι γονείς που
κάνουν αυτή την επιλογή για τα παιδιά τους δεν εξετάζουν τη λύση με το K.E.
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5.3. Ο συμβιβασμός
Η Ολική Επικοινωνία αναπτύχθηκε σαν ένας συμβιβασμός μεταξύ αυτών που ήταν
υπέρ της προφορικής επικοινωνίας και αυτών που ήταν υπέρ την νοηματικής
επικοινωνίας. Στην θεωρία της η Ολική Επικοινωνία χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις
π.χ. σήμα, χειρονομία, χειλεοανάγνωση και ακουστικό ερέθισμα για να προωθήσει την
ταχεία ανάπτυξη επικοινωνίας. Μιας και η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) δεν
έχει κανένα προφορικό αντίστοιχο, οι δάσκαλοι που υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν
νοήματα και μιλάνε ταυτόχρονα τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν μια μορφή
Pidgen Sign μαζί με σπαστά Ελληνικά. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά σε προγράμματα
Ολικής Επικοινωνίας δεν είναι τέλεια στα Ελληνικά ούτε στην ΕΝΓ και βρίσκονται
κάπου στη μέση.
Τα παιδιά που εκπαιδεύονται προφορικά καθώς και αυτά που εκπαιδεύονται σε
προγράμματα Ολικής Επικοινωνίας μπορεί ως ενήλικες να συμμετέχουν στην
κοινότητα των κωφών. Μπορεί επίσης να επιλέξουν να γίνουν μέλη του κόσμου των
κωφών, απορρίπτοντας την συμμετοχή στην κοινωνία των ακουόντων. Αυτά τα άτομα
μπορεί να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ακουστικά τους βοηθήματα ή και όχι, τα
οποία είναι μια αποδεκτή αλλά όχι βιώσιμη επιλογή στην κοινωνία των κωφών. Παρ΄
όλα αυτά όσοι έχουν Κ.Ε. γελοιοποιούνται και απορρίπτονται186. Αναγκάζονται να
σταματήσουν να χρησιμοποιούν την συσκευή και να κρύβουν την ύπαρξη της ώστε να
γίνουν αποδεκτοί στην κοινωνία των κωφών. Παραπάνω από το 75% των παιδιών που
φοιτούν σε οικοτροφεία βρέθηκε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα βοηθήματα187, πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό από τα παιδιά σε κανονικά σχολεία.
Αν η κώφωση θεωρείται αναπηρία είτε ως απόκλιση είναι καθαρά θέμα αντίληψης. Οι
οπαδοί της θεωρίας ότι η κώφωση είναι αναπηρία παραπέμπουν σε έρευνες όπως αυτή
που έγινε στο California Department of Rehabilitation, που συνδέει την κώφωση με τα
χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα, το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα, το
χαμηλότερο ποσοστό εργασίας, το χαμηλότερο ποσοστό τεχνικών επαγγελμάτων και
την χαμηλότερη αυτοεκτίμηση για την ποιότητα της ζωής σε σχέση με άλλες
αναπηρίες188. Επιπλέον το επιχείρημα ότι η κώφωση είναι αναπηρία υποστηρίζεται από
το κόστος που έχει για την κοινωνία. Στην Αμερική 121,8 δισεκατομμύρια δολάρια
στην εκπαίδευση, 2,5 δις δολάρια το χρόνο στη χαμένη παραγωγικότητα του εργατικού
δυναμικού και πάνω από 2 δις δολάρια το χρόνο για το κόστος της ισότιμης
πρόσβασης, επιδόματα αναπήρων και άλλα δικαιώματα189. Η εκπαίδευση του παιδιού
σε ένα οικοτροφείο έχει υπολογιστεί ότι κοστίζει περίπου 429.000 δολάρια καθ’ όλη
την διάρκεια της φοίτησης του σε σύγκριση με τα 9.000 δολάρια εκπαίδευσης σε μια
κανονική τάξη190. Παρ’ όλα αυτά το προϊόν μιας τόσο δαπανηρής εκπαίδευσης έχει ένα
μέσο επίπεδο ανάγνωσης σαν της τρίτης τάξης δημοτικού και απασχολείται (αν
απασχολείται) σε μια χαμηλή θέση. Από την άλλη οι οπαδοί της κώφωσης σαν μια
φυσιολογική ανθρώπινη απόκλιση θεωρούν το εκπαιδευτικό σύστημα υπεύθυνο για
τέτοιες στατιστικές, που προσπαθούν να αναγκάσουν τους κωφούς να γίνουν
ακούοντες παρά να τους εκπαιδεύσουν κατάλληλα στην μητρική τους νοηματική
γλώσσα. Πιστεύουν ότι αν υπάρχουν μεταφραστές οι κωφοί είναι ικανοί να εργαστούν
και με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη το κωφό άτομο μπορεί να γίνει πιο
αυτόνομο. Δυστυχώς υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με τέτοιου είδους
προνόμια και η αμεροληψία με την οποία παρέχονται τέτοιες ενισχύσεις σε άτομα που
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δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ανάπηρους μπορεί να αμφισβητηθεί από άλλους
εργαζόμενους.
5.4. Λήψη αποφάσεων με βάση την ηθική
Εφόσον η θεραπευτική επιλογή που αναφέρεται εδώ είναι το Κ.Ε. θα επικεντρωθούμε
στην διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων για την επιλογή αυτή. Δυο σημαντικά
ερωτήματα προκύπτουν σε σχέση με αυτήν την διαδικασία. α) Ποίος θα πρέπει να
πάρει την απόφαση για το παιδί και β) με βάση ποια κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνεται
μια τέτοια απόφαση.
5.5. Η κοινότητα των κωφών και η άποψη της
Η πιο έντονη αντίρρηση για την χρήση Κ.Ε. σε παιδιά δημιουργήθηκε πρόσφατα από
ορισμένα κωφά άτομα, μέσα στην κοινότητα των κωφών, που ορίζουν τους εαυτούς
τους ως μέλη του “κόσμου των κωφών”191. Βρίσκουν ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ
αυτών και των άλλων κωφών ατόμων, βασισμένη στην πίστη τους ότι η κώφωση είναι
ουσιαστικά μια φυσιολογική ανθρώπινη απόκλιση και όχι ένα έλλειμμα ή μια ιατρική
περίπτωση που χρήζει θεραπείας. Εκφράζουν την ίδια επιθετική υπερηφάνεια για την
κώφωση τους όπως κάνουν άλλοι για τις εθνικές τους καταβολές.
Κοινωνιολόγοι που έχουν μελετήσει την κοινότητα των κωφών εξηγούν ότι για να
επιτευχθεί η συμμετοχή σε μια τέτοια κοινότητα θα πρέπει να πληρούνται διάφορα
κριτήρια192. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η αποκλειστική χρήση της νοηματικής
για επικοινωνία. Δεύτερον, θα πρέπει ο συμμετέχων να μοιράζεται την εμπειρία της
κώφωσης. Τέλος, το άτομο θα πρέπει να αναγνωρίζει τον εαυτό του σαν μέλος της
κοινότητας των κωφών. Τις περισσότερες φορές αυτά τα τρία χαρακτηριστικά έχουν τις
ρίζες τους στις εκπαιδευτικές εμπειρίες του ατόμου. Μέσα στην απομόνωση των
ειδικών προγραμμάτων και των οικοτροφείων η νοηματική γίνεται ο πρωταρχικός
σύνδεσμος με τους άλλους ανθρώπους. Στα μέλη της κοινότητας των κωφών
προσφέρονται τα πάντα από καλλιστεία ομορφιάς των κωφών ως Ολυμπιακοί αγώνες
κωφών, μειώνοντας έτσι την ανάγκη να συμμετέχουν στον ακούοντα κόσμο,
δημιουργώντας μια ανεξάρτητη και σφιχτά δεμένη κοινότητα. Ο δεσμός με την
κοινότητα των κωφών είναι τόσο δυνατός ώστε “για να είσαι μέλος της κοινότητας των
κωφών θα πρέπει να σχετίζεσαι με κωφούς όλη την ώρα… όχι μόνο κοινωνικά αλλά σε
κάθε εκδήλωση της καθημερινής σου ζωής. Τότε μπορείς να γίνεις μέλος της
κοινότητας των κωφών”192 και επιπλέον “κάποια άτομα μπορούν να συμμετέχουν στις
δραστηριότητες της κοινότητας των κωφών αλλά να μην είναι μέλη. Τους ανέχονται
παρ’ ότι δεν τους αποδέχονται… ακοολογικά είναι κωφοί αλλά κοινωνικά δεν είναι”192.
Η δυνατή ταύτιση με τον κόσμο των κωφών δεν γίνεται μέσω της οικογενειακής
παράδοσης ή τις αξίες της όπως συμβαίνει με την κανονική ανάπτυξη των πολιτιστικών
εθίμων αλλά μέσω της οριζόντιας εκπολίτισης από άτομα που η σχέση τους βασίζεται
αποκλειστικά στην κώφωση τους193.
5.6. Τα κωφά παιδιά είναι de facto μέλη της κοινότητας των κωφών;
Τα παιδιά που γεννιούνται κωφά είναι ήδη σε μια πορεία που δεν θα πρέπει να αλλάξει.
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“Υπάρχουν διαφωνίες για το αν οι ακούοντες γονείς έχουν το δικαίωμα να μεγαλώνουν
παιδιά που είναι γλωσσικά και πολιτιστικά ίδια με αυτούς. Διαφωνούμε”191. Όλα τα
μέλη της κοινότητας των κωφών πιστεύουν ότι όλα τα κωφά παιδιά “ανήκουν” στη
κοινότητα των κωφών και θα πρέπει να “παραδίδονται” από τους γονείς τους για να
πάρουν τη θέση τους σ’ αυτή. Αντί οι συνηθισμένες αξίες να μαθαίνονται στις
οικογένειες και να περνάνε από γονιό σε παιδί, από γενιά σε γενιά (κάθετος
εκπολιτισμός), να μαθαίνονται από τους πολιτισμικά κωφούς ενήλικες (οριζόντιος
εκπολιτισμός).
Αυτό μεταφράζεται, στην αντίληψη ότι οι ακούοντες γονείς δεν μπορούν να πάρουν
αποφάσεις για το ίδιο τους το κωφό παιδί επειδή στην πραγματικότητα δεν “γνωρίζουν
τον ασθενή” και “είναι σε σύγκρουση συμφερόντων με το ίδιο τους το παιδί”186. Ειδικά
σε σχέση με τα Κ.Ε. η Roz Rosen, πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Κωφών (Νational
Association of the Deaf), δήλωσε ότι “οι ακούοντες γονείς δεν έχουν τα προσόντα να
αποφασίσουν σχετικά με τα Κ.Ε.” 194 υποδεικνύοντας πάλι ότι τις αποφάσεις για τα
κωφά παιδιά θα πρέπει να τις παίρνει η κοινότητα των κωφών.
5.7. Οι συνήγοροι των Κ.Ε. υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα;
Ένα δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιείται από τη κοινότητα των κωφών είναι ότι οι
γιατροί, οι δάσκαλοι, οι ακοολόγοι και άλλοι που είναι υπέρ του Κ.Ε. εξυπηρετούν τα
δικά τους προσωπικά συμφέροντα και έχουν σκοπό να βγάλουν χρήματα από τους
κωφούς ή τους “άτυχους γονείς”195. Η στρατηγική που χρησιμοποιείται από τη
κοινότητα των κωφών για να στηρίξει αυτή την ιδέα είναι η διάδοση πληροφοριών και
στους κωφούς και στις φιλικές κοινότητες ακουόντων. Κάποιες από τις πληροφορίες
είναι φανερά εσφαλμένες.
5.8. Τα Κ.Ε. είναι ένα όργανο καταστροφής της κουλτούρας των κωφών;
Ο όρος “γενοκτονία” χρησιμοποιείται από μέλη της κοινότητας των κωφών για την
χρήση των Κ.Ε. 196. Ισχυρίζονται ότι το Κ.Ε. είναι ακόμη μια προσπάθεια των
ακουόντων ανθρώπων να απαλλαγούν από τους κωφούς. Αυτή η ιδέα υποστηρίζεται
από τους “καινούριους ηθικούς κανόνες” της πολιτικά ορθής επιστήμης που
υποστηρίζει ότι “αν η έρευνα ή η τεχνολογία επηρεάζει μια κοινότητα, θα πρέπει να
βοηθά την κοινότητα ειδάλλως είναι ανήθικη”197. Εάν το 90% των κωφών παιδιών με
ακούοντες γονείς βάλουν Κ.Ε. που θα τους επιτρέψει να εισαχθούν στην κουλτούρα
των γονέων, η κοινότητα των κωφών σίγουρα θα επηρεαστεί. Σύμφωνα με αυτούς του
κανόνες ηθικής, η κοινότητα των κωφών μπορεί δικαιολογημένα να θεωρήσει τα Κ.Ε.
ανήθικα. Με την ίδια λογική και η έρευνα που έχει σαν σκοπό την πρόληψη και τη
θεραπεία συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν σε κώφωση όπως η μόλυνση από
cytomegalovirus ή μηνιγγίτιδα ή ακόμα και κάτι τόσο βασικό όσο η προγενετική
φροντίδα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανήθικα από την κοινότητας των κωφών αφού
και αυτά μπορεί να επηρεάσουν τα μέλη της. Όταν κάποιοι υποστηριχτές της
κουλτούρας των κωφών ερωτηθούν μπορεί να μην αρνηθούν ότι έχουν τέτοια
πιστεύω191. Αυτός ο τρόπος ηθικής δράσης συμφωνεί με την παραδοσιακή ιδέα ότι οι
γονείς θα πρέπει να λειτουργήσουν με βάση το συμφέρον του παιδιού χωρίς να
παίρνουν υπόψη τους τα πιστεύω καμίας ομάδας ειδικών συμφερόντων όπως η
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κοινότητα των κωφών182.
Όμως τα κωφά παιδιά ακουόντων οικογενειών που εκπαιδεύονται στην κανονική
εκπαίδευση ή σε σχολεία που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας
δεν πληρούν απαραίτητα τα τρία κριτήρια που τους εγκρίνουν για μέλη του κόσμου
των κωφών. Χωρίς της κοινές εμπειρίες της φυσικής και κοινωνικής απομόνωσης από
τα ακούοντα άτομα, την αποκλειστική χρήση της Νοηματικής Γλώσσας και την
κοινωνικοποίηση αποκλειστικά με άλλα κωφά άτομα, η κοινότητα των κωφών δεν
παίζει τον ίδιο κεντρικό ρόλο γι’ αυτούς καθώς γίνονται ενήλικες. Εάν οι γονείς
αποφασίσουν να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι και να το εκπαιδεύσουν σε τοπικά
σχολεία υπάρχει η αυξημένη πιθανότητα το παιδί να μην αναπτύξει την αφοσίωση για
την κώφωση που απαιτείται από τα μέλη της κοινότητας των κωφών. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των ατόμων που πληρούν τα κριτήρια του κόσμου
των κωφών και εξαιτίας αυτού απειλείται η συνέχιση αυτής της κουλτούρας και της
γλώσσας της. Αν το Κ.Ε. μπορεί να δώσει επαρκείς ακουστικές πληροφορίες ώστε το
παιδί να μπορέσει με επιτυχία να εκπαιδευτεί στην κανονική εκπαίδευση και να
ταιριάξει πιο άνετα στο τρόπο ζωής της οικογένειας των ακουόντων αυτή η απειλή
είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Τα ακούοντα άτομα θεωρούν ότι οποιαδήποτε ιδέα που αντιτίθεται στην πρόοδο, που
μπορεί να δώσει στο παιδί περισσότερες ευκαιρίες, είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή.
Οι κεφαλές της κοινότητας των κωφών διαφωνούν με την ιδέα ότι η ακοή και η
προφορική γλώσσα είναι επιθυμητές, πράγμα που οδηγεί τους γονείς σε μια σύγκρουση
συμφερόντων με το κωφό παιδί και αντανακλά την ακαταλληλότητα των γονιών να
παίρνουν την απόφαση υπέρ ή κατά του Κ.Ε. Σύμφωνα με αυτό οι κωφοί πρόεδροι
σωματείων πιστεύουν ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να παίρνεται από ένα ενήλικα
πολιτισμικά κωφό (που συνήθως δεν έχει σχέση με το παιδί). Τα μέλη της κοινότητας
των κωφών που υποστηρίζουν αυτή την άποψη χρησιμοποιούν διάφορα επιχειρήματα
στα οποία βασίζουν την άποψη ότι αυτοί και όχι οι γονείς θα πρέπει να αποφασίζουν αν
στο παιδί θα πρέπει να τοποθετηθεί Κ.Ε.
5.9. Η ιατρική και νομική άποψη
Στην δική μας κοινωνική και νομική δομή η οικογένεια θεωρείται η μικρότερη
κοινωνική μονάδα και οι γονείς είναι υπεύθυνοι για αυτή την μονάδα. Επιπλέον είναι
δικαίωμα τον γονέων να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τα δικά τους
κριτήρια και να προσπαθήσουν να μεταδώσουν αυτά τα κριτήρια και τις αξίες στα
παιδιά τους198. Θα πρέπει να υπάρχει ένα Κέντρο που να έχει την αρμοδιότητα,
ειδάλλως η λήψη των αποφάσεων θα στερείται συνέπειας, συνέχειας και
υπευθυνότητας. Οι γονείς (ή κηδεμόνες), που έχουν την αρμοδιότητα για όλες τις
πλευρές της ζωής του παιδιού, μπορούν να παρέχουν αυτήν την συνέχεια και την
υπευθυνότητα. Συνήθως οι γονείς παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις για το καλό του
παιδιού από οποιοδήποτε άλλο, γιατί νοιάζονται περισσότερο για το παιδί τους από
οποιοδήποτε ξένο, γιατί ξέρουν το παιδί τους καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο και
ενδιαφέρονται περισσότερο για την ευτυχία του. Επειδή οι γονείς συμμετέχουν σε όλες
τις πλευρές τις ζωής του παιδιού, όχι μόνο στην απόφαση για ένα Κ.Ε., έχουν μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού, του ρόλου του στην οικογένεια και εξαιτίας αυτού
γνωρίζουν καλύτερα τι είναι καλύτερο για το παιδί μέσα στην οικογενειακή τους δομή.
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Επίσης είναι αλήθεια ότι οι γονείς θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες και είναι
οικονομικά υπεύθυνοι για τις επιλογές που γίνονται όσον αφορά τα παιδιά τους196.
Τα δικαιώματα των γονιών να παίρνουν αποφάσεις υγείας και πρόνοιας για τα παιδιά
ενώ είναι πολλά δεν είναι απεριόριστα. Για παράδειγμα, η απόφαση να μην κάνει το
παιδί μια θεραπεία για μια αναπηρία ή για μια επικίνδυνη αλλά ιάσιμη διαταραχή
μπορεί να θεωρηθεί σαν αμέλεια. Η εφαρμογή της κρίσης του γονέα σπάνια
περιορίζεται και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις αμέλειας η γονική κρίση παρακάμπτεται.
5.10. Σύμφωνα με ποια κριτήρια θα πρέπει να παίρνεται η απόφαση
Υπάρχουν τρία καλά εδραιωμένα κριτήρια για να την λήψη πληρεξούσιων αποφάσεων:
η πολύ καλή καθοδήγηση, η υποκαθιστάμενη κρίση και το μέγιστο όφελος. Εάν
υπάρχει από την πλευρά του ασθενή μια πολύ ισχυρή ιδέα όπως η θέληση για ζωή ή
μια συγκεκριμένη εξουσιοδότηση, θα πρέπει να ακολουθηθεί σχολαστικά. Εάν δεν
υπάρχει τέτοια τότε θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ένα μέλος της οικογένειας με βάση
την υποκαθιστάμενη κρίση. O πληρεξούσιος χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχει για
τον ασθενή θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι θα έκανε κάτω από τις συγκεκριμένες
συνθήκες ο ίδιος ο ασθενής εάν ήταν ικανός. Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι η
απόφαση θα πρέπει να είναι αυτή που θα έπαιρνε και το παιδί αν ήταν ενήλικας και σαν
κωφός ενήλικας θα αποφάσιζε σίγουρα κατά του Κ.Ε.193 Αυτή η άποψη δεν αναφέρει
τα πολλά κωφά άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά και προφορική επικοινωνία και
δεν θέλουν να σχετίζονται με την κοινότητας των κωφών. Είναι σχεδόν απίθανο κανείς
να καθορίσει πως θα είναι ένα παιδί σαν ενήλικας. Η υπόθεση ότι το παιδί δεν θα
πρέπει να βάλει Κ.Ε. γιατί θα το απορρίψει σαν ενήλικας είναι μια άδικη και
περιοριστική υπόθεση. Είναι αδύνατον κάποιος να προβλέψει πως θα είναι ένα παιδί ως
ενήλικας.
Το πιο εφαρμόσιμο κριτήριο για τα παιδιά είναι το τρίτο, το μέγιστο όφελος. Ο γονιός
θα πρέπει να αποφασίσει τι κατά τη γνώμη του είναι προς το μέγιστο όφελος του
παιδιού του.
Το μόνο σίγουρο είναι πως όσοι παίρνουν αποφάσεις για άλλους θα πρέπει να
καθοδηγούνται από δυο θεμελιώδεις ηθικές αρχές: α) σεβασμό προς τον
αυτοπροσδιορισμό (αυτονομία) και β) ενδιαφέρον για την ευτυχία του άλλου
(αγαθοεργία)198. Οι θεμελιώδεις αρχές της αυτονομίας και της αγαθοεργίας
εφαρμόζονται στο παιδί σύμφωνα με την αντίληψη των γονέων για αυτές.
Συμπληρωματικά η παρακάτω δήλωση προβλέπει την επιθυμία επιρροής από
εξωτερικές ομάδες: “Αυτή η αρχή της αυτονομίας προσφέρει ηθική βάση για τις
κοινωνικές πολιτικές προστασίας των αθώων”182. Οι γονείς, εφαρμόζοντας την αρχή
της αυτονομίας, δρουν στα πλαίσια των δικαιωμάτων του παιδιού τους που
περιλαμβάνουν την ελευθερία της επιλογής, το σεβασμό στην ατομικότητα και την
ελεύθερη συγκατάθεση να παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό του παιδιού199. Οι
ελεύθερες επιλογές θα πρέπει να “μην περιορίζονται από πρότερες δεσμεύσεις ή
δικαιολογημένη εξουσία και είναι ελεύθερες από εξαναγκασμούς”182. Σχετικό με το
δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού είναι και το δικαίωμα την ιδιωτικής ζωής. Τα
δικαστήρια, οι μελετητές των νόμων και ειδικοί της ηθικής, συμφωνούν ότι τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των ομάδων ιδιωτικών συμφερόντων θα πρέπει να
αποκλειστούν αυστηρά από τις αποφάσεις που αφορούν το μέγιστο συμφέρον των
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παιδιών ατομικά198. Η παρέμβαση εξωτερικών ομάδων στερεί την οικογένεια από την
ιδιωτική της ζωή. Οι γονείς εφαρμόζουν την ελεύθερη συγκατάβαση για λογαριασμό
των παιδιών τους. “Οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν στην….δράση
τους”182. Όταν οι κεφαλές των κωφών ανακαλύπτουν ότι οι γονείς έρχονται σε
αντίθεση με τα συμφέροντα των παιδιού τους και οι αρχηγοί προσπαθούν να
επιβάλλουν την επιθυμία της ομάδας τους, αγνοούν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και
τον αυτοπροσδιορισμό και προσπαθούν να παρακάμψουν την αυτονομία της
οικογένειας.
Η ηθική αρχή της αγαθοεργίας είναι σε απλά λόγια μια συνετή προσπάθεια να γίνει
καλό αντί κακό. Οι συνήγοροι της κοινότητας των κωφών υποστηρίζουν ότι τα Κ.Ε.
σαν επιλογή για τα κωφά παιδιά είναι ισοδύναμη με τη “γενοκτονία” της κουλτούρας
των κωφών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αυτά τα άτομα ενδιαφέρονται
περισσότερο για την κουλτούρα τους παρά να τηρήσουν την αρχή της αγαθοεργίας
όπως αυτή εφαρμόζεται σε κάθε παιδί ατομικά, δηλαδή το δικαίωμα του παιδιού “σε
ένα αδέσμευτο μέλλον”198. Τα παιδιά θα πρέπει να διατηρήσουν λειτουργικές
ικανότητες. Η ακοή δεν έχει μόνο επικοινωνιακή αξία αλλά επίσης παρέχει
ευχαρίστηση και είναι σημαντική για την ασφάλεια του παιδιού. Επιπλέον τα κωφά
παιδιά θα πρέπει να έχουν μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες και
διαπροσωπικές σχέσεις196. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές ευκαιρίες για τα κωφά άτομα είναι πολύ λιγότερες από ότι για τους
ακούοντες συνομηλίκους τους. Επίσης οι ευκαιρίες για προσωπικές σχέσεις είναι
εντελώς περιορισμένες εφόσον το 99,8% του πληθυσμού των Η.Π.Α. για παράδειγμα,
μια και δεν υπάρχουν δεδομένα για την ελληνική πραγματικότητα, δεν μπορεί να
επικοινωνήσει με τη Νοηματική200.
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6. ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (K.E.)
6.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ
Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία αντικαθιστά όλο το
σύστημα της ακοής (κυρίως τα αισθητικά τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti, στο
κοχλία) και μετατρέπει την 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 ασθενής με βαρηκοΐα
στα όρια της κώφωσης ή κώφωση. Πρόκειται δηλαδή, για ένα βιονικό αυτί.
Η σημερινή μορφή του κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελείται από δύο τμήματα: το
εξωτερικό και το εσωτερικό (εικόνα 6.1 και 6.2).

Εικόνα 6.1. Το σύστημα του κοχλιακού εμφυτεύματος.

Το εξωτερικό τμήμα, ο επεξεργαστής ομιλίας (speech processor) τοποθετείται
οπισθοωτιαία, έχει μέγεθος κοινού ακουστικού βαρηκοΐας και δέχεται τους ήχους με
ένα μικρόφωνο, τους φιλτράρει και τους κωδικοποιεί με μια προκαθορισμένη
στρατηγική. Τα επεξεργασμένα σήματα φτάνουν σ’ ένα πηνίο, που συγκρατείται με τη
βοήθεια ενός μαγνήτη στο δέρμα στη θέση του εσωτερικού τμήματος, δηλαδή του
δέκτη. Από εκεί το σήμα, με τα δεδομένα αλλά και την απαραίτητη ενέργεια για την
λειτουργία του εμφυτεύματος, μεταφέρονται με μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
στο εσωτερικό τμήμα, στο εμφύτευμα.
Υπάρχουν και επεξεργαστές ομιλίας που βρίσκονται σε ξεχωριστό κουτί, σωματικού
τύπου, ώστε να δίνουν μεγαλύτερη ισχύ και μεγαλύτερη αυτονομία στην μπαταρία
καθώς και ευκολία χειρισμών για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά σε βάρος της
αισθητικής.
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Εικόνα 6.2. Το σύστημα του κοχλιακού εμφυτεύματος, σε διάταξη λειτουργίας.

Όλοι οι επεξεργαστές ομιλίας διαθέτουν μνήμες προγραμμάτων (maps) και εξωτερικές
ρυθμίσεις για τον χρήστη, ώστε να προσαρμόζονται 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 τον
μικροϋπολογιστή και από ένα λεπτότατο καλώδιο που φέρει σειρά ηλεκτροδίων (από
12 έως 22, ανάλογα με το εμφύτευμα). 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).
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 στον μικροϋπολογιστή ώστε
να αποκωδικοποιηθούν και να κατανεμηθούν στα επιμέρους ηλεκτρόδια. Αυτά είναι
τοποθετημένα μέσα στη τυμπανική κλίμακα του κοχλία, κατανεμημένα στις νευρικές
απολήξεις του κοχλιακού νεύρου, ώστε το κάθε ηλεκτρόδιο να ερεθίζει τις αντίστοιχες
νευρικές ίνες του ακουστικού νεύρου στο σπειροειδές γάγγλιο 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.
Όλα τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από ιστοσυμβατά υλικά (σιλικόνη, κεραμικά,
τιτάνιο).
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6.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η ιδέα του ερεθισμού του ακουστικού νεύρου με ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι
καινούργια. Αναφέρεται ότι πρώτος το 1790 ο Alessandro Volta πειραματίστηκε και
ανακοίνωσε σχετικά με τον ηλεκτρικό ερεθισμό του συστήματος της ακοής.
Ο Douchenne of Boulogne το 1855 ερέθισε το νεύρο με εναλλασσόμενο ρεύμα και
έδωσε αίσθηση ακοής που θύμιζε το πέταγμα της μύγας. Το 1868 ο Brenner
πειραματίστηκε με τα αποτελέσματα της αλλαγής της πολικότητας της έντασης και τον
ρυθμό του ηλεκτρικού ερεθίσματος, καθώς και με τις διάφορες θέσεις στο αυτί,
περιγράφοντας τις θέσεις για να αποφευχθούν ο πόνος, ο ίλιγγος και η διέγερση του
προσωπικού νεύρου201.
Όμως τα μεγάλα βήματα έγιναν περί το 1930 με δύο σημαντικές ανακαλύψεις: πρώτον
ότι η διοχέτευση διαμορφωμένου εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά στο αυτί
δημιουργεί αίσθημα ακοής και δεύτερον ότι ο κοχλίας δηλ. το όργανο του Corti
λειτουργεί ως μετατροπέας της μηχανικής ακουστικής ενέργειας σε βιοηλεκτρική202-204.
Κάτι που συνέβαλε επίσης στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και στους
διαμορφωτές ηλεκτρικού ερεθίσματος είναι η εφεύρεση της “θερμοϊονικής” ή
“καθοδικής λυχνίας” το 1907 και του ημιαγωγού ή “τρανζίστορ” το 1947 (από τους
Bardeen, Brattain και Shockley) και αργότερα της τεχνολογίας FET (Field Effect
Transistor).
Ο Lundberg το 1950 ερέθισε κατευθείαν το ακουστικό νεύρο με ημιτονοειδές
ηλεκτρικό σήμα, κατά την διάρκεια μιας νευροχειρουργικής επέμβασης205.
Το 1953 οι Djourno και Eyrie206 ξεκίνησαν τις δοκιμές και ήταν οι πρώτοι που
περιέγραψαν άμεση ηλεκτρική διέγερση του ακουστικού νεύρου σε κωφό άτομο, το
1957, το οποίο προς στιγμή ήταν σε θέση να αναγνωρίζει τις διάφορες ηχητικές
συχνότητες.
Επίσης η ερευνητική ομάδα του Harvard κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ακουστικό
σύστημα είναι ικανό να συνθέσει το σύνολο των ηχητικών ερεθισμάτων σε 24 κανάλια
(ηλεκτρόδια).
Το 1960 ο William Houseξεκίνησε τη μελέτη σε πειραματόζωα και το 1961 εμφύτευσε
σε 3 ασθενείς κοχλιακό εμφύτευμα με ένα μόνο ηλεκτρόδιο (μονοκάναλο), οι οποίοι
ανέπτυξαν ικανοποιητική και ευχάριστη νέα ακοή207,208.
Υπάρχουν πολλές αναφορές από τον Simmons που από το 1964 πειραματίσθηκε στις
διάφορες συχνότητες για τον ηλεκτρικό ερεθισμό, που έφταναν τις 3.500 ανά
δευτερόλεπτο. Ο Doyle (1963-64) τοποθέτησε ηλεκτρόδιο στο μέσω αυτί, σε 14
ασθενείς και ο Simmons (1965-66) τοποθέτησε πολυκάναλο ηλεκτρόδιο 6 επαφών
στην άτρακτο του κοχλία201.
Πολλές ανακαλύψεις οφείλονται σε εργαστήρια έρευνας της τηλεφωνίας, όπως αυτά
της Bell Laboratories και της ΑΤ&Τ που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι με 6-7
κανάλια κωδικοποίησης των συχνοτήτων, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, δημιουργείται
κατανοητή ομιλία.
Το 1969 ο Graeme Clarkστην Μελβούρνη της Αυστραλίας ξεκίνησε τη μελέτη του
πρώτου πολυκάναλου (με πολλά ηλεκτρόδια) ενδοκοχλιακού εμφυτεύματος και
συνέχισε τις έρευνές του με την Nucleus Limited209. Παράλληλα παρόμοιες μελέτες
άρχισαν και στην Ευρώπη (Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία) και στις Η.Π.Α.
Έκτοτε η μέθοδος της κοχλιακής εμφύτευσης άρχισε να διαδίδεται, βελτιούμενη
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συνεχώς ως προς την τεχνολογία και ως προς τις φιλοσοφίες των στρατηγικών
επεξεργασίας της ομιλίας, καθιερώνοντάς την παγκοσμίως210-216.
6.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
Τα πολυκάναλα συστήματα Κ.Ε. σχεδιάζονται για να προσομοιώσουν την φυσιολογική
λειτουργία του κοχλία. Το εισερχόμενο λεκτικό σήμα φιλτράρεται σε διάφορες ζώνες
συχνότητας (κανάλια), κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο ηλεκτρόδιο
στη διάταξη. Η μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτροβιολογική και ειδικότερα
η μεταφορά των φασματικών πληροφοριών του λεκτικού σήματος και η κωδικοποίηση
των στοιχείων της διάρκειας και της έντασης της ομιλίας, γίνεται μέσω ειδικών
προγραμμάτων (software), τις στρατηγικές κωδικοποίησης. Κάθε μία από αυτές
βασίζεται σε διαφορετική αντίληψη της φυσιολογίας του κοχλία, δηλαδή άλλες
αποκωδικοποιούν τα σήματα τονοτοπικά, άλλες χωροχρονικά και άλλες με μικτό
τρόπο.
Αυτές που βασίζονται στη συχνότητα, δηλαδή στηρίζονται στην τονοτοπική λειτουργία
του κοχλία, απαιτούν μεγάλο αριθμό ηλεκτροδίων αλλά χαμηλή συχνότητα ερεθισμού
των νευρικών ινών.
Αυτές που βασίζονται στο χρόνο, δηλαδή που θεωρούν οτι ο κοχλίας αποκωδικοποιεί
τα χαρακτηριστικά του ήχου με υψηλές συχνότητες ερεθισμού των νευρικών ινών,
χρησιμοποιούνται από Κ.Ε. με μειωμένο αριθμό ηλεκτροδίων.
Τέλος οι μικτές είναι οι τονοτοπικές στρατηγικές με υψηλές όμως συχνότητες
ερεθισμού των απολήξεων του ακουστικού νεύρου.
Σήμερα υπάρχουν τέσσερις εταιρίες Κ.Ε. η Advanced Bionics, η Cochlear, η Medel και
η MXM, που διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως στις στρατηγικές κωδικοποίησης των
ακουστικών σημάτων, στα εσωτερικά ηλεκτρονικά κυκλώματα – συστήματα, στο είδος
του άξονα των ηλεκτροδίων και στον αριθμό των επιμέρους ηλεκτροδίων.
Στρατηγικές επεξεργασίας της ομιλίας
Οι αρχικές στρατηγικές επεξεργασίας του λόγου (F0F2 και F0F1F2) ήταν οι
στρατηγικές εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που μεταβίβαζαν πληροφορίες
για τα βασικά χαρακτηριστικά της ομιλίας. Η στρατηγική επεξεργασίας του λόγου
τρίτης γενιάς, MPEAK, κωδικοποιούσε πρόσθετες πληροφορίες υψηλών συχνοτήτων,
ώστε να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες που θα έδιναν βελτιωμένα αποτελέσματα
στην αναγνώριση των συμφώνων.
Σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές επεξεργασίες του ακουστικού σήματος. Οι πιο
διαδεδομένες είναι η SPEAK (spectral peak), CIS (continuous interleaved sampling), η
ACE (advanced combined encoder) και η SAS (simultaneous analog strategy).
Η SPEAK είναι χαμηλής ταχύτητας στρατηγική που χρησιμοποιεί την προσέγγιση “nto-m” στην οποία το λεκτικό σήμα φιλτράρεται σε κανάλια ορισμένης συχνότητας
(bandpass) “m” και τα σήματα υψηλότερων αιχμών “n” που επιλέγονται για κάθε
κύκλο διέγερσης (Εικόνα 6.3) 217.
Αυτή η στρατηγική φιλτράρει το εισερχόμενο λεκτικό σήμα σε 20 ζώνες συχνοτήτων,
από 200 Hz έως 10.000 Hz. Κάθε ζώνη αντιστοιχεί και σε ένα ηλεκτρόδιο. Σε κάθε
κύκλο διέγερσης, διεγείρονται έξι έως δέκα ηλεκτρόδια (κατά μέσο όρο) με ένα ρυθμό
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που ποικίλει προσαρμοστικά από 180 σε 300 παλμούς το δευτερόλεπτο. Το σήμα
εξόδου από κάθε φίλτρο αναλύεται και τα κανάλια με την ψηλότερη διαμόρφωση, που
περιέχουν τις πληροφορίες της ομιλίας, ερεθίζουν τις απολήξεις του ακουστικού
νεύρου. Ο ρυθμός ερεθισμού αντιστοιχεί στην περίοδο της χαμηλότερης συχνότητας
της ομιλίας (F0). Μετά αναγνωρίζεται η ισχυρότερη συχνότητα της ομιλίας ανάμεσα
στα 280 και 1000 Hz (F1) και ερεθίζεται το κατάλληλο ηλεκτρόδιο. Κατόπιν
αναγνωρίζεται η συχνότητα από 800 έως 4000 Hz (F2) ερεθίζοντας το κατάλληλο
ηλεκτρόδιο. Το ίδιο συμβαίνει και για δύο επιπλέον φίλτρα των 2000 με 2800 Hz και
2800 με 4000 Hz, καθώς και για τις συχνότητες πάνω από 4000 Hz που τονίζουν την
πρόσληψη των συμφώνων και των υψηλών ήχων του περιβάλλοντος. Τα ηλεκτρόδια
διεγείρουν διαδοχικά με ένταση ανάλογη του σήματος σε κάθε κορυφή συχνότητας.

Εικόνα 6.3. Ο τρόπος επεξεργασίας του ήχου από τη στρατηγική SPEAK (spectral peak) και το
αποτέλεσμα διέγερσης των ηλεκτροδίων σε φασματογραφία, της λέξης “choice”.

Υπάρχουν και προγράμματα που βελτιώνουν την στρατηγική, όπως το TESM
(Transient Emphasis Spectral Maxima), χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που
εμπλουτίζουν και τονίζουν τα σύμφωνα για καλύτερη ακόμα διάκριση,218-220 το ADRO
(Adaptive Dynamic Range Optimization), ένας ψηφιακός αλγόριθμος που προσαρμόζει
το δυναμικό εύρος εισόδου σε κάθε κατάσταση ακρόασης, κυρίως για την ενίσχυση
των ψιθύρων και χαμηλών ήχων221-223.
Η στρατηγική CIS φιλτράρει την ομιλία από 8 έως 12 επιμέρους ζώνες συχνοτήτων
(εικόνα 6.4) 224. H στρατηγική CIS φιλτράρει το λεκτικό σήμα, μέσω ενός σταθερού
αριθμού ζωνών, επιλέγει τις αιχμές της ομιλίας και μετά συμπιέζει το σήμα για κάθε
κανάλι. Σε κάθε κύκλο διέγερσης, μια σειρά ψηφιακών παλμών διεγείρει ταχύτατα
διαδοχικά ζεύγη ηλεκτροδίων της διάταξης. Η στρατηγική CIS σχεδιάστηκε για να
διατηρεί τις λεπτές χρονικές λεπτομέρειες του λεκτικού σήματος με τη χρησιμοποίηση
παλμικών ερεθισμάτων μεγάλου ρυθμού, έως και 18.180 το δευτερόλεπτο (CIS+).
Η στρατηγική ACE™ είναι ο συνδυασμός των προηγούμενων δυο. Είναι μια
στρατηγική n-to-m που χρησιμοποιεί ένα πιο γρήγορο ρυθμό διέγερσης. Μ’ αυτό τον
τρόπο διατηρείται το όφελος της SPEAK με τις αιχμές του ήχου σε 22 ζώνες, αλλά με
τους υψηλότερους ρυθμούς διέγερσης της CIS που φτάνουν τους 14.400 παλμούς το
δευτερόλεπτο (εικόνα 6.5). Και σ’ αυτή τη στρατηγική χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος
ADRO. Είναι η πιο διαδεδομένη στρατηγική σήμερα και χρησιμοποιείται από τα Κ.Ε.
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της Cochlear.

Εικόνα 6.4. Ο τρόπος επεξεργασίας του ήχου από τη στρατηγική CIS (continuous interleaved
sampling) και το αποτέλεσμα διέγερσης των ηλεκτροδίων σε φασματογραφία, της λέξης “choice”.

Εικόνα 6.5. Ο τρόπος επεξεργασίας του ήχου από τη στρατηγική ACE (advanced combined
encoder) και το αποτέλεσμα διέγερσης των ηλεκτροδίων σε φασματογραφία, της λέξης “choice”.

Η στρατηγική SAS φιλτράρει και συμπιέζει την ομιλία σε 8 επιμέρους ζώνες
συχνοτήτων. Οι ζώνες αυτές διεγείρουν τονοτοπικά τα ηλεκτρόδια στα οποία
αντιστοιχούν, ταυτόχρονα και διαρκώς. Έτσι δεν είναι ανάγκη να διαχωριστούν οι ήχοι
από την ομιλία. Η ένταση μεταφράζεται σε ισχυρότερο ερέθισμα και/ή μεγαλύτερο
ρυθμό διέγερσης.
Η ύπαρξη πολλών στρατηγικών επεξεργασίας του ήχου οφείλεται στις διαφορετικές,
από άτομο σε άτομο, απαιτήσεις και ικανότητες της επεξεργασίας των σημάτων από το
κεντρικό σύστημα της ακοής. Καμία από τις στρατηγικές δεν θα είχε την ίδια απόδοση
σε όλους τους ασθενείς. Γι’ αυτό σήμερα τα Κ.Ε. προσφέρουν πάνω από μία
στρατηγική ομιλίας για το ίδιο εμφύτευμα, ώστε κατά την ρύθμιση να επιλεχθεί αυτή
με την καλύτερη απόδοση για τον κάθε ασθενή.
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6.3.1. Κοχλιακά εμφυτεύματα NUCLEUS της COCHLEAR
Το Κ.Ε. Nucleus 22 καναλιών (CI 22M) που κατασκεύαζε η Cochlear Ltd. της
Αυστραλίας ήταν το πρώτο πολυκάναλο κοχλιακό εμφύτευμα που έλαβε την έγκριση
του Αμερικάνου Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για χρήση σε ενήλικες
και παιδιά, και έχει χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους ασθενείς από οποιοδήποτε
σύστημα Κ.Ε. παγκοσμίως225.
Σήμερα υπολογίζεται οτι οι χρήστες Κ.Ε. της Cochlear Ltd. είναι περίπου 60.000226.
Το εμφύτευμα Nucleus® 24 Contour Advance™ (CI 24R CA) είναι ο συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενος τύπος της Nucleus με 22 επιμέρους ηλεκτρόδια – επαφές συν 2
γειώσεις (εικόνα 6.6).

Εικόνα 6.6. Το εμφύτευμα Nucleus® 24 Contour Advance™ (CI24RCA).
Η διάταξη έχει ένα προδιαμορφωμένο ηλεκτρόδιο (perimodiolar) με ελαστική μνήμη
και ειδικό στειλεό που μετά την αφαίρεσή του το ηλεκτρόδιο παίρνει το σχήμα του
κοχλία και τοποθετείται πλησιέστερα προς τον άξονα αυτού όπου βρίσκονται οι
αποφυάδες των νευρικών κυττάρων του κοχλιακού νεύρου (εικόνα 6.7).

Εικόνα 6.7. Το προδιαμορφωμένο ηλεκτρόδιο (perimodiolar) του εμφυτεύματος Nucleus®, πριν
και μετά την εισαγωγή του στον κοχλία.
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Αυτός ο ατραυματικός μηχανισμός, σε συνδυασμό με το νέο ρύγχος (soft tip) του
ηλεκτροδίου βοηθά στην προστασία των λεπτών εσωτερικών δομών του κοχλία, τόσο
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης όσο και μετά επιτρέποντας τη χρήση
μελλοντικής τεχνολογίας. Η μικρότερη απόσταση των ηλεκτροδίων από τις νευρικές
απολήξεις σημαίνει μικρότερη ποσότητα ρεύματος για να διεγερθούν και μικρότερη
περιοχή ερεθισμού για κάθε ηλεκτρόδιο, άρα καλύτερη διάκριση ήχων και ομιλίας.
Επιπλέον, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, το υπόλοιπο τμήμα του εμφυτεύματος απαιτεί
το μικρότερο μέγεθος διάτρησης, για την στήριξη του, από όλα τα διαθέσιμα
συστήματα κοχλιακών εμφυτευμάτων, είναι μικρό και εύκαμπτο (3 με 5 mm) και
συνεπώς ευκολότερα τοποθετούμενο ώστε να ταιριάξει με την καμπυλότητα του
κεφαλιού του μικρού παιδιού.
Ο μικροεπεξεργαστής των κοχλιακών εμφυτευμάτων Nucleus τοποθετείται σε μια
ισχυρή θήκη τιτανίου που καλύπτεται από ένα περίβλημα σιλικόνης που προσφέρει
αντοχή και την ικανότητα να αντιστέκεται σε σπάσιμο από δυνατά χτυπήματα. Δεν έχει
καταγραφεί καμία αναφορά για σπασίματα της θήκης σε κοχλιακά εμφυτεύματα
Nucleus.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των εμφυτευμάτων αυτών είναι ότι ο μαγνήτης για την
σύζευξη της εξωτερικής κεραίας μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να είναι δυνατή η
απεικόνιση του εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία (μέχρι 1.5 Tesla), αν χρειαστεί.
Άλλοι τύποι εμφυτευμάτων της Cochlear είναι το Nucleus® 24 Contour™ (CI 24R CS)
με προδιαμορφωμένο ηλεκτρόδιο αλλά χωρίς το μαλακό ρύγχος και το Nucleus® 24k
(CI 24R ST) με το απλό - ευθύ ηλεκτρόδιο που στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους δεν
διαφέρουν από το Contour Advance™. Μέχρι σήμερα έχουν εμφυτευθεί περίπου
30.000 Nucleus® 24k.
Τέλος για τους δυσπλαστικούς ή οστεοποιημένους κοχλίες προσφέρεται το Nucleus
24® Double Array (CI 11+11+2 M), που διαθέτει δύο ηλεκτρόδια των 11 επιμέρους
επαφών συν διπλή γείωση, ώστε να τοποθετούνται στον μη βατό κοχλία, μετά από
διάνοιξη δύο παράλληλων σηράγγων, στην πρώτη και στην δεύτερη έλικά του
αντίστοιχα (εικόνα 6.8) 227.

Εικόνα 6.8. Το Κ.Ε. Nucleus 24® Double Array (CI 11+11+2 M), που διαθέτει δύο ηλεκτρόδια
των 11 επιμέρους επαφών, για οστεοποιημένους κοχλίες.
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Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι επεξεργαστών ομιλίας για τα συστήματα Nucleus®
(εικόνα 6.9).

Εικόνα 6.9. Σωματικού τύπου επεξεργαστής ομιλίας SPrint™ και οπισθοωτιαίος ESPrit™ 3G.

Ο σωματικού τύπου επεξεργαστής ομιλίας SPrint™ που ενδείκνυται σε πολύ μικρά
παιδιά. Μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις τρεις υπάρχουσες στρατηγικές
επεξεργασίας της ομιλίας. Έχει κουμπιά για εξωτερικές ρυθμίσεις με εύκολη
πρόσβαση, οθόνη υγρών κρυστάλλων με ενδείξεις για έλεγχο και μια ενδεικτική λυχνία
που δίνει σιγουριά στους γονείς ή στους δασκάλους ότι ο επεξεργαστής λειτουργεί
σωστά και ο ήχος προσλαμβάνεται.
Ο οπισθωτιαίος επεξεργαστής ομιλίας ESPrit™ 3G είναι μια μικρή, ελαφριά συσκευή.
Αυτή προτείνεται σε ενήλικες και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που μπορούν να
αναλάβουν την ευθύνη της προσοχής και της λειτουργίας του επεξεργαστή τους.
Η τεχνολογία των επεξεργαστών ομιλίας σχεδιάζεται έτσι ώστε οι χρήστες
παλαιοτέρων εμφυτευμάτων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία που
είναι διαθέσιμη.
Σήμερα για τα Κ.Ε. Nucleus είναι διαθέσιμες τρεις στρατηγικές επεξεργασίας η
SPEAK, η CIS και η ACE με επιλογή στον μονοπολικό ή διπολικό ερεθισμό των
ηλεκτροδίων. Επίσης με την συνεργασία του Bionic Ear Institute στη Μελβούρνη
Αυστραλίας αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα, το ADRO (Adaptive Dynamic Range
Optimization) που εμπλουτίζει τις στρατηγικές ACE και SPEAK για τον επεξεργαστή
ομιλίας SPrint™, με αποτέλεσμα την καλύτερη διάκριση των ψιθύρων.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των εμφυτευμάτων της Cochlear είναι η δυνατότητα
επικοινωνίας τους με τον υπολογιστή, ώστε να επαληθεύεται η σωστή θέση και
λειτουργία του ηλεκτροδίου μέσω της τηλεμετρίας. Επίσης επιτρέπουν την τηλεμετρία
των νευρικών αποκρίσεων, NRT™ (Neural Response Telemetry), μια αντικειμενική
μέτρηση που ελέγχει κατά πόσο το ακουστικό νεύρο ανταποκρίνεται στην διέγερση του
κάθε ηλεκτροδίου καθώς και τον ουδό διέγερσής του. Είναι δηλαδή μία
ηλεκτροκοχλιογραφία μέσω του εμφυτεύματος και κατευθείαν στις νευρικές απολήξεις
του ακουστικού νεύρου. Η NRT είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, γιατί επιβεβαιώνει την
ανταπόκριση του νεύρου σε όλες τις συχνότητες και βρίσκει τον ουδό διέγερσής του,
κάτι που διευκολύνει τον σωστό προγραμματισμό του εμφυτεύματος, δηλαδή την
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ρύθμιση (Mapping) και την προσαρμογή (fitting), κυρίως στα μικρά παιδιά.
Η Cochlear τελευταία παρουσίασε το σύστημα Nucleus® Freedom™ με το Smart
Sound™ (εικόνα 6.10).

Εικόνα 6.10. Το σύστημα Nucleus® Freedom™, που επιτρέπει διπλή χρήση με την αλλαγή της
θήκης των μπαταριών, σε οπισθοωτιαίoy και σωματικού τύπου.

Είναι ένας οπισθοωτιαίος επεξεργαστής ομιλίας που αλλάζοντας τη θήκη μπαταριών
μπορεί να γίνει και σωματικού τύπου, με περισσότερη ενέργεια – αυτονομία και
περισσότερες ενδείξεις και χειρισμούς. Ο επεξεργαστής είναι αδιάβροχος, κάτι που
μέχρι σήμερα βασάνιζε τους χρήστες Κ.Ε.
Το σημαντικότερο νέο χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτει δύο μικρόφωνα, ένα διπλό για
τους ήχους από μπροστά και πάνω και ένα προς τα πίσω, που σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα επεξεργασίας Smart Sound Beam™, μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί
άνετα τον συνομιλητή του και στις πιο θορυβώδεις καταστάσεις. Αντίθετα με τον
αυτόματο έλεγχο εισόδου (automatic gain control) αναγνωρίζει τους σημαντικούς
ήχους, όπως η ομιλία και τους τονίζει μειώνοντας παράλληλα τους θορύβους του
περιβάλλοντος.
Το σύστημα Nucleus® Freedom™ συνοδεύεται και με το αντίστοιχο εμφύτευμα ώστε
να είναι δυνατή η λειτουργία της νέας τεχνολογίας των 32.000 pps228.
6.3.2. Κοχλιακά εμφυτεύματα MEDICAL ELECTRONIC (MED-EL)
Το εμφύτευμα Combi 40 + της MED-EL φέρει ένα ευθύ ηλεκτρόδιο μήκους 31 mm, με
12 επιμέρους ηλεκτρόδια - επαφές και δίνει τη δυνατότητα της βαθιάς εισαγωγής των
ηλεκτροδίων στις ακραίες περιοχές του κοχλία229.
Ο μικροεπεξεργαστής του εμφυτεύματος C40+ βρίσκεται στεγανά σφραγισμένος σε
ένα κεραμικό κέλυφος με 4 mm πάχους (εικόνα 6.11).
Το εμφύτευμα C40+ εκτός από το ευθύ ηλεκτρόδιο, προσφέρεται και με δύο άλλους
τύπους ηλεκτροδίων, ένα κοντό συμπιεσμένο ηλεκτρόδιο C40+ S, με 12 ηλεκτρόδια επαφές αλλά με μήκος ηλεκτροδίου 13 mm και το διπλό ηλεκτρόδιο C40+ GB (splitcompressed) με 7 και 5 ηλεκτρόδια - επαφές αντίστοιχα, τα οποία είναι κατάλληλα για
εμφύτευση σε οστεοποιημένους κοχλίες.
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Εικόνα 6.11. Το Κ.Ε. Combi 40 + της MED-EL.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με μονοπολικό ερεθισμό και μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές επεξεργασίας n-of-m (spectral peek), CIS και τις
εξελιγμένες Speckling CIS και CIS+. Συνήθως προτιμάται η CIS+ που έχει την
ικανότητα να παράσχει τη γρηγορότερη διέγερση, έως 18.180 παλμούς το
δευτερόλεπτο που τους στέλνει σε ζεύγη ηλεκτροδίων.
Για τα Κ.Ε. της MED-EL υπάρχουν δύο τύποι επεξεργαστών ομιλίας, ο σωματικού
τύπου CIS Pro+ και ο οπισθοωτιαίου τύπου Tempo+ (εικόνα 6.12).

Εικόνα 6.12 Ο επεξεργαστής ομιλίας Tempo+, σε οπισθοωτιαία και σωματική μορφή.

Και οι δύο επεξεργαστές ομιλίας είναι ψηφιακοί, έχουν προειδοποιητικό λαμπάκι
λειτουργίας και εξωτερικές ρυθμίσεις για τον χρήστη, με μέχρι 9 προγραμματιζόμενες
καταστάσεις ακρόασης.
Ο οπισθοωτιαίος επεξεργαστής ομιλίας TEMPO+ με τη δυνατότητα διαχωρισμού του
επεξεργαστή από τη θήκη μπαταριών δίδει την δυνατότητα ποικίλων τρόπων στήριξης,
πίσω από το αυτί, στο σκελετό των γυαλιών, στη ζώνη και στα ρούχα, κάτι πολύ
χρήσιμο για τα παιδιά.
Επίσης με τη χρήση μιας γωνιώδους θήκης μπαταριών, που έχει είσοδο για εξωτερικές
πηγές, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με βοηθήματα όπως τα συστήματα FM.
Η τεχνολογία των επεξεργαστών ομιλίας σχεδιάζεται έτσι ώστε όλοι οι χρήστες να
έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία που είναι διαθέσιμη.
Η MED-EL τελευταία παρουσίασε το εμφύτευμα PULSARci (εικόνα 6.13).
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Εικόνα 6.13. Το Κ.Ε. PULSARci.

Η διαφορά του με το Combi 40 + είναι οτι με την καινούργια τεχνολογία που διαθέτει
θα μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνική IPS (Intelligent Parallel Stimulation). Με την
IPS είναι δυνατός ο παράλληλος ερεθισμός των ηλεκτροδίων, χωρίς το μειονέκτημα
της επικάλυψης των καναλιών διέγερσης, ώστε να αποφεύγονται διαστρεβλώσεις. Έτσι
θα είναι δυνατή, στο μέλλον, η χρήση τεχνικών όπως η CIC (Channel Interaction
Compensation) και SCS (Sign-Correlated Stimulation)
Ο νέος μηχανισμός θα επιτρέπει και διάφορα διαγνωστικά εργαλεία (CDT,
Comprehensive Diagnostic Toolkit), όπως η ART (Auditory Nerve Response
Telemetry), με την ίδια λειτουργία όπως η NRT της Cochlear και η τηλεμετρία IFT
(Impedance & Field Telemetry).
Χρησιμοποιώντας το εμφύτευμα PULSARci με εξωτερικό επεξεργαστή το TEMPO+
μερικές από τις προαναφερθείσες λειτουργίες, σήμερα, δεν είναι δυνατές230.
6.3.3. Κοχλιακά εμφυτεύματα ADVANCED BIONICS®
Το πολυκάναλο σύστημα Hi Resolution™ 90K Bionic Ear κατασκευάζεται από την
εταιρία Advanced Bionics. Το εμφύτευμα HiRes™ 90K έχει μια δεκαεξακάναλη
διάταξη ηλεκτροδίων Hi Focus® (εικόνα 6.14).

Εικόνα 6.14. Το Κ.Ε. Hi Resolution™ 90K Bionic Ear.

Το ηλεκτρόδιο είναι προδιαμορφωμένο στο σχήμα του κοχλία και ο μηχανισμός του
εμφυτεύματος είναι κλεισμένος σε μια ισχυρή θήκη τιτανίου που καλύπτεται από ένα
περίβλημα σιλικόνης, με αφαιρούμενο μαγνήτη, όπως της Nucleus. Διαθέτει την
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τεχνολογία ICCE (Independently Computer Controlled Electrodes), που το κάθε
ηλεκτρόδιο διεγείρεται με ανεξάρτητο δικό του μηχανισμό. Αυτό προσφέρει υψηλό
ρυθμό διέγερσης που αθροιστικά φτάνει τους 90.000 παλμούς το δευτερόλεπτο. Ένα
ακόμη χαρακτηριστικό είναι οτι διαθέτει εσωτερική μνήμη για τα προγράμματα και τις
πληροφορίες.
Για τους ενήλικες προσφέρεται και το προηγούμενο εμφύτευμα με το σκληρό κέλυφος
CII Bionic Ear®, η εξέλιξη των παλαιοτέρων Clarion (εικόνα 6.15).

Εικόνα 6.15. Το Κ.Ε. CII Bionic Ear®.

Ο εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας μπορεί να είναι τεσσάρων τύπων, ο οπισθοωτιαίος
HiRes Auria™, ο BTE CII ή CI και ο σωματικός Platinum Sound Processor. O Auria
έχει ειδικό μικρόφωνο (T-Mic, in-the-ear) στο ύψος του έξω ακουστικού πόρου για
φυσικότερη απόδοση. Είναι αδιάβροχος και διαθέτει είσοδο εξωτερικών πηγών ήχου.
Διαθέτει θήκη μπαταριών αποσπώμενη, ώστε να δέχεται διάφορες μπαταρίες,
αυξάνοντας την αυτονομία, σε βάρος της αισθητικής (εικόνα 6.16).

Εικόνα 6.16. Ο οπισθοωτιαίος επεξεργαστής ομιλίας HiRes Auria™, με το μικρόφωνο στο ύψος
του έξω ακουστικού πόρου και με μπαταρία σωματικού τύπου.

Στο σύστημα Hi Resolution™ 90K μπορούν να εφαρμοστούν οι στρατηγικές
επεξεργασίας CIS, MPS, SAS, HiRes-P και HiRes-S, με επιλογή στον μονοπολικό ή
διπολικό ερεθισμό των ηλεκτροδίων και την ταυτόχρονη αναλογική διέγερση ή όχι,
εξομοίωση.
Η τεχνολογία ICCE (Independently Computer Controlled Electrodes) μελλοντικά θα
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μπορεί να προσομοιάζει τον ερεθισμό 120 ηλεκτροδίων, ερεθίζοντας και ενδιάμεσα
από τα υπάρχοντα. Η φιλοσοφία αυτή στηρίζεται στον ανεξάρτητο μηχανισμό
διέγερσης για το κάθε ηλεκτρόδιο, που υπάρχει στο εμφύτευμα αλλά ακόμα όχι στους
επεξεργαστές.
Στο σύστημα Hi Resolution™ 90K είναι δυνατή η τηλεμετρία και ο έλεγχος της
απόκρισης του ακουστικού νεύρου με την NRI (Neural Response Imaging) 231.
6.3.4. Κοχλιακά εμφυτεύματα Digisonic® της MXM
Το εμφύτευμα Digisonic®SP της MXM διαθέτει ένα ευθύ ηλεκτρόδιο μήκους 25 mm,
με 20 ενεργά επιμέρους ηλεκτρόδια – επαφές και προέρχεται από το 15κάναλο
Digisonic® Convex.
Ο μικροεπεξεργαστής του εμφυτεύματος βρίσκεται στεγανά κλεισμένος σε ένα
κέλυφος από τιτάνιο που σκεπάζεται από κεραμικό υλικό και στηρίζεται με δύο μικρές
βίδες, χωρίς να χρειάζεται εκσμίλευση του οστού (εικόνα 6.17).

Εικόνα 6.17. Το Κ.Ε. Digisonic®SP.

Το εμφύτευμα Digisonic®SP εκτός από το ευθύ ηλεκτρόδιο, προσφέρεται και με δύο
άλλους τύπους ηλεκτροδίων, το Digisonic SP® Multi-Array και το Digisonic®SP
Binaural (εικόνα 6.18).

Εικόνα 6.18. Το Κ.Ε. Digisonic SP® Multi-Array με τρία ηλεκτρόδια , για οστεοποιημένους
κοχλίες και το Digisonic®SP Binaural με δύο αυτοτελή ηλεκτρόδια για την διέγερση του
ομόπλευρου και ετερόπλευρου κοχλία.
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Το Multi-Array είναι κατάλληλο για εμφύτευση σε οστεοποιημένους κοχλίες και
προσφέρεται με δύο ή και τρία ηλεκτρόδια, με κατανεμημένα τα ενεργά ηλεκτρόδια επαφές σε ότι συνδυασμό ζητηθεί από τον χειρουργό, ώστε να καλύπτει όλες τις
καταστάσεις του κοχλία και να αυξάνει τις πιθανότητες διέγερσης περισσοτέρων
περιοχών. Το Digisonic®SP Binaural είναι ένα εμφύτευμα με δύο αυτοτελή
ηλεκτρόδια, ώστε να διεγείρει και τους δύο κοχλίες.
Διαθέτουν πλατύτερες επαφές ώστε να μειώνεται η αντίσταση του κυκλώματος, με
αποτέλεσμα την καλύτερη διέγερση με μικρότερες απαιτήσεις ρεύματος. Επίσης
σημαντικό είναι το σύστημα “fit and block”, ένας κωνικός σχηματισμός στο
ηλεκτρόδιο στο ύψος της κοχλεοστομίας (μετά την τοποθέτηση), με κορυφή προς τον
κοχλία, που βοηθάει στο αγκίστρωμα του ηλεκτροδίου απαγορεύοντάς το να
μετακινηθεί προς τα έξω. Είναι χρήσιμο στους οστεοποιημένους κοχλίες καθώς και σε
περιλεμφική πλημμυρίδα (Gusher) (εικόνα 6.19).

Εικόνα 6.19. Το σύστημα “fit and block”, για καλύτερη εφαρμογή στην κοχλεοστομία.

Το Digisonic®SP Binaural διαθέτει δύο ηλεκτρόδια με 24 κανάλια, ένα κοντό που
τοποθετείται στον ομόπλευρο κοχλία με το εμφύτευμα και ένα μακρύ που τοποθετείται
στον ετερόπλευρο. Ένα εμφύτευμα, ένας επεξεργαστής αλλά αμφοτερόπλευρη
διέγερση.
Ο επεξεργαστής ομιλίας Digi SP είναι οπισθοωτιαίος με μεταλλικό κάλυμμα για
μεγαλύτερη αντοχή. Προσφέρεται και με απομακρυσμένη τη μπαταρία, Digi SP'K, για
μεγαλύτερη αυτονομία και μικρότερο βάρος για τα παιδιά (εικόνα 6.20). Διαθέτει
εξωτερικές ρυθμίσεις και είσοδο εξωτερικών πηγών ήχου.

Εικόνα 6.20. Ο οπισθοωτιαίος επεξεργαστής ομιλίας Digi SP και Digi SP'K με μπαταρία
σωματικού τύπου για τα παιδιά.

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται είναι η διαδοχική και όχι ταυτόχρονη ASR
(Adaptative Stimulation Rate), ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπίδραση των καναλιών
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κατά το διαχωρισμό των πληροφοριών (“n of m”) και η CIS. Και οι δύο στηρίζονται
στην υψηλής ανάλυσης επεξεργασία του ήχου με την τεχνολογία FFT (Fast Fourier
Transform) που χρησιμοποιείται και στα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας232.
6.4. ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Παρακολουθώντας την εξέλιξη των Κ.Ε. την τελευταία 20ετία, που από τεχνολογίες
μονοκάναλες που δεν μπορούσαν να βγουν έξω από το δωμάτιο έφτασε στους
σημερινούς οπισθοωτιαίους επεξεργαστές με 24 κανάλια, προβλέπεται να εξελιχθούν
σε πολύ μικρότερα και ολικά εμφυτεύσιμα.
Ακολουθώντας την νανοτεχνολογία το μέγεθος του Κ.Ε. θα γίνει τέτοιο που θα μπορεί
να τοποθετηθεί όλο κάτω από το δέρμα ώστε να λυθεί το πρόβλημα της αισθητικής και
της χρήσης σε όλες τις συνθήκες, όπως στον ύπνο, στο ντους, στην θάλασσα κ.λ.π.
(εικόνα 6.21).

Εικόνα 6.21. Πειραματικό κοχλιακό εμφύτευμα, όλο εμφυτεύσιμο της Cochlear.

Δύο προβλήματα που πρέπει να ξεπερασθούν είναι το μικρόφωνο και η απαιτούμενη
ενέργεια από τις μπαταρίες.
Όσον αφορά το μικρόφωνο, έχουν ήδη δοκιμασθεί μοντέλα με χρήση της ίδιας της
τυμπανικής μεμβράνης ως πιεζοηλεκτρικής μεμβράνης μικροφώνου, την τοποθέτηση
του μικροφώνου κάτω από το δέρμα του έξω ακουστικού πόρου, με μετρητή
επιτάχυνσης πάνω στα οστάρια και με πομποδέκτη υπέρυθρων, μέσα στη κοιλότητα
του μέσου αυτιού, καταγράφοντας τις κινήσεις του τυμπάνου201.
Με τους τρόπους αυτούς χρησιμοποιούνται και οι ιδιότητες ενίσχυσης και
κατευθυντικότητας που προσφέρει το έξω αυτί.
Όσον αφορά την ενέργεια, οι μπαταρίες δεν ακολούθησαν την ταχύρυθμη εξέλιξη των
μικροολοκληρωμένων κυκλωμάτων, με μόνιμο πρόβλημα το μέγεθος, το βάρος και την
βιωσιμότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Βέβαια έχουν ήδη γίνει τεράστια βήματα και στη συσσώρευση της ηλεκτρικής
ενέργειας και πειραματίζονται σε νέους τρόπους ενέργειας. Μερικά ήδη γνωστά
αποτελέσματα είναι οι εύκαμπτες μπαταρίες, από φύλλα διάφορων υλικών, για να
τοποθετούνται κάτω από το δέρμα και η παραγωγή ενέργειας από μύκητες ή
μικροοργανισμούς (μέσω παραγωγής οξυγόνου).
Ένας άλλος τομέας εξέλιξης είναι οι στρατηγικές επεξεργασίας του ήχου και κυρίως
της ομιλίας, με νέους αλγόριθμους ώστε να προσομοιάζεται καλύτερα η σύνθετη
φυσιολογική λειτουργία του κοχλία. Μία τέτοια εξελιγμένη στρατηγική είναι η DRSP
(Differential Rate Speech Processing) που χρησιμοποιεί υψηλούς ρυθμούς ερέθισης
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(1.500 παλμούς το δευτερόλεπτο) για τις υψηλές συχνότητες (από 2.400 έως 8.000 Hz)
και χαμηλούς ρυθμούς (250 παλμούς το δευτερόλεπτο) για τις χαμηλές συχνότητες
(έως 2.400 Hz). Με τον τρόπο αυτό αποδείχθηκε, πειραματικά, καλύτερη απόδοση
στην ομιλία σε δύσκολες καταστάσεις ακρόασης με θόρυβο233,234.
Μια άλλη στρατηγική είναι η SpeL, που αναπτύχθηκε στο Cooperative Research
Centre for Cochlear Implant and Hearing Aid Innovation, University of Melbourne.
Όπως αποδείχθηκε αυξάνει το δυναμικό εύρος εισόδου πάνω από 50 dB235.
Η εξέλιξη των ηλεκτροδίων συνεχίζεται με την σκέψη της ατραυματικής τοποθέτησης
και της καλύτερης προσαρμογής των ηλεκτρικών επαφών με τις απολήξεις του
ακουστικού νεύρου. Στον τομέα αυτό ήδη έχει δοκιμασθεί το ηλεκτρόδιο της
νανοτεχνολογίας, από λεπτή ταινία υψηλής πυκνότητας και πολλαπλών επαφών, με την
ιδιότητα να συστρέφεται, σε επαφή με την περίλεμφο, ώστε να αποκτά καλύτερη
επαφή με τις νευρικές απολήξεις236 (εικόνα 6.22).

Εικόνα 6.22. Ηλεκτρόδιο από λεπτή ταινία υψηλής πυκνότητας και πολλαπλών επαφών της
Cochlear.

Έχουν γίνει πειράματα από το Bionic Ear Institute, για ηλεκτρόδια από λεπτή ταινία
υψηλής πυκνότητας, που τοποθετούνται κατευθείαν στο ακουστικό νεύρο, ώστε να
προσφέρουν άμεση διασύνδεση με περισσότερους νευρώνες.
Επίσης έχουν γίνει αναφορές για ηλεκτρόδιο με αυλό που δίνει την δυνατότητα
έγχυσης ουσιών (Μετατροπέα αυξητικού παράγοντα TGF-b3 και Νευροτροφίνη NT-3)
κατευθείαν στη περίλεμφο237. Με τον τρόπο αυτό αποδείχθηκε όχι μόνο ότι
διατηρούνται τα εναπομείναντα νευρικά κύτταρα αλλά και η επαναγέννησή τους238-240.
Εκτός της ηλεκτρικής διέγερσης του ακουστικού νεύρου έχουν αναπτυχθεί και άλλες
φιλοσοφίες διέγερσης. Μία τέτοια πρόταση είναι η διέγερση του ακουστικού νεύρου με
οπτική ακτινοβολία, που θα προσφέρει μεγαλύτερη επιλεκτικότητα, για καλύτερη
πρόσληψη της ομιλίας και των ήχων, χωρίς τους περιορισμούς του ηλεκτρικού
ερεθίσματος. Έχουν ήδη γίνει πειράματα και αναφορές για μελλοντικό στόχο τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός οπτικού κοχλιακού εμφυτεύματος241.
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Σήμερα έχει δοκιμασθεί και ένα υβριδικό Κ.Ε. με Α.Β., δηλαδή ένα εμφύτευμα με μισό
ηλεκτρόδιο που τοποθετείται στη βασική έλικα του κοχλία, ή με δύο μισά για
αμφοτερόπλευρη χρήση, για να αποδώσει ηλεκτρικά τις υψηλές συχνότητες και
ακουστικό ενίσχυσης των ήχων για την κάλυψη των χαμηλών συχνοτήτων (εικόνα
6.20). Με τον τρόπο αυτό έχουμε συνδυασμό της φυσιολογικής λειτουργίας του κοχλία
με πιο ευδιάκριτες τις υψηλές συχνότητες. Βέβαια, το σύστημα αυτό απευθύνεται σε
ελάχιστους ασθενείς, καθώς προαπαιτεί έως μέσου βαθμού βαρηκοΐα, στις χαμηλές
συχνότητες και μεγάλου βαθμού έως κώφωση στις υψηλές συχνότητες242.

Εικόνα 6.20. Το ηλεκτρόδιο από το υβριδικό Κ.Ε., με ακουστικό βαρηκοΐας, για την απόδοση
μόνο των υψηλών συχνοτήτων.

Μια άλλη σκέψη για το μέλλον της βαρηκοΐας ή κώφωσης είναι ότι ενώ συνεχίζεται
στην κορυφή της τεχνολογίας η εξέλιξη των ηλεκτρονικών βοηθημάτων, πολλές
ομάδες επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων “ροκανίζουν” τα θεμέλιά της. Οι
φαρμακολογία με νέα σκευάσματα χωρίς ωτοτοξικές παρενέργειες και φαρμακευτικές
ουσίες για απ’ ευθείας έγχυσή τους στον κοχλία ώστε να ενδυναμώνουν, ή να
επανακτούν την λειτουργία τους, τα νευρικά κύτταρα. Οι γυναικολογία - μαιευτική με
επικέντρωση στους ενδομήτριους και περιγεννητικούς παράγοντες βαρηκοΐας κώφωσης. Τέλος η γενετική με τις εξελίξεις στην διερεύνηση των παθολογικών ή
μεταλλαγμένων γονιδίων και η χαρτογράφηση των θέσεων και των ζωνών των
χρωμοσωμάτων που ευθύνονται για την κώφωση, μπορεί να συμβάλει στην διόρθωση
ή την αντικατάσταση του γονότυπου πριν γίνει φαινότυπος.
Η εξέλιξη των κοχλιακών εμφυτευμάτων δεν επηρεάζεται μόνο από την εξέλιξη της
τεχνολογίας, αλλά και από την παράλληλη πρόοδο της κοινωνίας στο θέμα αυτό. Σε
προηγμένες κοινωνίες οι εξωτερικοί επεξεργαστές ομιλίας, αλλά και τα ακουστικά
βαρηκοΐας, διατίθενται σε διάφορα έντονα χρώματα κυρίως για τα παιδιά ή σε χρώματα
του ταιριάξουν στα ρούχα, για τους ενήλικες, έως και διακοσμημένοι κατάλληλοι για
μία βραδινή έξοδο.
Η νοοτροπία αυτή του “να φαίνεται” ή η χρήση του ως “κόσμημα”, που ακολουθεί την
ήδη καθιερωμένη νοοτροπία για όσους χρησιμοποιούν διορθωτικά γυαλιά όρασης (που
σήμερα κατασκευάζονται από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας), είναι πρόοδος και
εξέλιξη συγκριτικά με τη ντροπή που νιώθουν πολλοί χρήστες Κ.Ε. ή Α.Β., κυρίως
γονείς για τα παιδιά τους. Μέσα στην εξέλιξη των Κ.Ε. πρέπει να βάλουμε και την
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συνολική αποκατάσταση και εκπαίδευση των παιδιών με Κ.Ε. Η κοινωνία, που το
επίπεδό της χαρακτηρίζεται από την πρόνοια των ατόμων αυτών, πρέπει να παρέχει
εξειδικευμένα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην πρόοδο των
χρηστών Κ.Ε., από τα Κέντρα Κοχλιακών Εμφυτεύσεων, στους λογοθεραπευτές,
νηπιαγωγούς και ειδικούς παιδαγωγούς, υπεύθυνους για την κατάλληλη εκπαίδευση
και μόρφωση των παιδιών αυτών. Τότε μόνο θα μπορούμε να μιλάμε για εξέλιξη ή
πρόοδο των Κ.Ε.
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7. ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
Τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες η κοχλιακή εμφύτευση έχει αναπτυχθεί από μια
ιατρική και τεχνολογική πρόκληση, σε μια αποδεδειγμένη, αποδεκτή, κλινική μέθοδο,
η οποία έχει επανασυνδέσει χιλιάδες ανθρώπους με απώλεια ακοής με τον κόσμο του
ήχου.
Υπολογίζεται οτι περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι, όλων των ηλικιών, με μια
σοβαρή, στα όρια της κώφωσης απώλεια ακοής, ωφελούνται τώρα από ένα κοχλιακό
σύστημα εμφυτεύματος.
Πριν από την εμφύτευση αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν τον ήχο
καθαρά, ακόμη και με τη βοήθεια ισχυρών ακουστικών βοηθημάτων. Εντούτοις, το
κοχλιακό εμφύτευμα τους δίνει την ευκαιρία να ακούσουν και να διακρίνουν την
προφορική γλώσσα και τους ήχους στο περιβάλλον τους.
7.1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
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
αναπηρία243,244. Μία άρτια συμβουλευτική προσέγγιση της οικογένειας προϋποθέτει μια
άρτια οργανωμένη διεπιστημονική ομάδα κοχλιακών εμφυτεύσεων με επαγγελματίες
διαφόρων ειδικοτήτων. Η συμβουλευτική γονέων μικρών παιδιών με βαρηκοΐα, είναι
ένα σημαντικό και τεράστιο κεφάλαιο που ξεκινά από την στιγμή της ανακοίνωσης του
αποτελέσματος των διαγνωστικών ακοολογικών εξετάσεων.
Ο γονέας θα πρέπει να πάρει αρκετές αποφάσεις. Πριν όμως πάρει τις αποφάσεις θα
πρέπει να είναι γνώστης ώστε να είναι ικανός να κρίνει και να δώσει απαντήσεις στα
ερωτήματα που εκείνη την στιγμή τον απασχολούν. Η κυριότερη απάντηση που θα
πρέπει να δώσει ένας γονέας είναι στο ερώτημα ποιος τρόπος επικοινωνίας είναι
καταλληλότερος για το παιδί του. Οι διαφωνίες για τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας
και εκπαίδευσης υπάρχουν από τον δέκατο τέταρτο αιώνα και δυστυχώς δεν υπάρχει
καμία μορφή επικοινωνίας που να είναι σωστή για όλα τα παιδιά243-246. Αυτή η
απόφαση πρέπει να ληφθεί σε ατομική βάση και πρέπει να δοθεί προσοχή στα
χαρακτηριστικά του παιδιού, δηλαδή η ηλικία διάγνωσης, συνοδές ιδιαιτερότητες και
μαθησιακές δυσκολίες, οι διαθέσιμες κοινωνικές δυνατότητες, η προσήλωση της
οικογένειας στο παιδί καθώς και στην υπάρχουσα μορφή επικοινωνίας. Έτσι ο γονιός,
γνώστης πλέον με τη βοήθεια της διεπιστημονικής ομάδας, θα πρέπει να αποφασίσει
ανάμεσα στις διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ποια είναι η καταλληλότερη για
το δικό του παιδί, ποιες και αν προσφέρονται στον τόπο κατοικίας τους και τι στόχους
έχει η κάθε μία.
Ποικίλες εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι διαθέσιμες στο άτομο με απώλεια ακοής. Για τη
μεγάλη πλειοψηφία των οικογενειών, αυτή η σημαντική εκπαιδευτική απόφαση
λαμβάνεται συχνά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συναισθηματικής αναταραχής.
Αυτοί οι γονείς βλέπουν τη διάγνωση της απώλειας της ακοής ως απώλεια του ονείρου
για ένα φυσιολογικό παιδί. Αν και οι περισσότεροι γονείς θα ήθελαν να
πληροφορηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αναφέρουν ότι λίγοι
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επαγγελματίες προσφέρουν τις ενθαρρυντικές συμβουλές και τις πληροφορίες που
χρειάζονται247. Η έννοια της κρίσιμης περιόδου ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της οποίας
το κεντρικό νευρικό σύστημα παρουσιάζει την μέγιστη πλαστικότητα είναι κεντρικό
θέμα σε οποιαδήποτε συζήτηση για την εκπαίδευση του ατόμου με απώλεια ακοής. Θα
πρέπει να μεγιστοποιηθεί η γλωσσική ανάπτυξη ή η χρήση της υπολειπόμενης ακοής
μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Με την εφαρμογή της ανιχνευτικής εξέτασης
της ακοής όλων των νεογνών, άρα τον πρόωρο προσδιορισμό και αντιμετώπιση της
βλάβης, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην απόκτηση των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων. Τα παιδιά με απώλεια ακοής που διαγνώσκεται πριν τους 6 μήνες ζωής και
αντιμετωπίζεται άμεσα έχουν τη μεγαλύτερη γλωσσική ανάπτυξη, καλύτερο δεκτικό
και εκφραστικό λεξιλόγιο και υψηλότερες κοινωνικές - συναισθηματικές πτυχές
ανάπτυξης από τα νήπια που διαγνώσκονται αργότερα, ανεξάρτητα από το βαθμό
απώλειας ακοής ή τον τρόπο επικοινωνίας248,249. Ενώ δεν σημειώνεται καμία σημαντική
διαφορά στη γλωσσική ανάπτυξη, σε σχέση με τη στιγμή της διάγνωσης, για τα παιδιά
που διαγνώσκονται μετά τους 6 μήνες. Αυτό υποδηλώνει ότι η γλωσσική διέγερση
μέσα στους πρώτους 6 μήνες ζωής είναι κρίσιμη για τη νευρολογική ανάπτυξη. Πρέπει
λοιπόν, να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η χρήση της υπολειπόμενης ακοής και η
γλωσσική ανάπτυξη, ώστε τα παιδιά αυτά να ενισχυθούν και να φθάσουν στο μέγιστο
των επικοινωνιακών δυνατοτήτων τους.
Σε κάθε μία από τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση
των γονέων και ολόκληρης της οικογένειας στην οποία πέφτει το μεγαλύτερο βάρος
της προετοιμασίας του παιδιού για την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικές επιρροές και οι
συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας μπορεί να επιδράσουν ενισχυτικά ή να
αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Αυτό γίνεται
περισσότερο εμφανές σε βαρήκοα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην οικογένεια.
Παρότι οι γονείς κάνουν ότι είναι δυνατόν να δημιουργήσουν τις καταλληλότερες
προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του παιδιού, τα αποτελέσματα είναι
πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Απ αυτό το σημείο πηγάζει η ιδιαίτερη ευθύνη των
ειδικών, δηλαδή των ΩΡΛ, των παιδοψυχιάτρων, των παιδαγωγών της ακοής και του
λόγου και των λογοθεραπευτών, να βοηθήσουν και να κατευθύνουν με τις γνώσεις και
την πείρα τους, τους γονείς στην σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Αυτό
επιτυγχάνεται με εξατομικευμένες αλλά και οικογενειακές συναντήσεις - συνεδρίες με
τους θεραπευτές. Οι προσπάθειες για μια στενή και αποδοτική συνεργασία με την
οικογένεια θα πρέπει να διέπονται από τα παρακάτω σημεία:250
1. Η σημαντικότερη κοινωνική υποστήριξη για την οικογένεια και την εκπαίδευση
της οικογένειας είναι μια υψηλού επιπέδου δομημένη παιδεία και διαπαιδαγώγηση
που παρέχεται στα παιδιά σαν συνέχεια της αντίστοιχης προσέγγισης μέσα σε
νηπιαγωγεία, σχολεία, σε μονάδες πληροφόρησης και συμβουλευτικούς σταθμούς
για άτομα με προβλήματα ακοής.
2. Η πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική βοήθεια για τους γονείς παιδιών με
προβλήματα ακοής, είναι η καθοδήγησή τους με στόχο την απόκτηση από τους
ίδιους λογοθεραπευτικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων, να γίνουν οι ίδιοι δηλαδή
συνθεραπευτές.
3. Η καθοδήγηση των γονέων απαιτεί ακριβέστερη γνώση της διαπαιδαγώγησης του
παιδιού μέσα στην οικογένεια και απαιτεί την αναλυτικότερη παρατήρηση και
κατεύθυνση στα παρακάτω σημεία:
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•

Η αλληλεπίδραση των γονέων μεταξύ τους και η αλληλεπίδραση γονέων – παιδιών
και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις251.
• Η αντίληψη της κοινής ευθύνης και των δύο γονέων για την εκπαίδευση, τη
διαπαιδαγώγηση, τη φροντίδα και τη παρακολούθηση του παιδιού με πρόβλημα
ακοής252.
• Οι σχέσεις των αδερφών μεταξύ τους.
• Οι ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας των γονέων, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο,
η επαγγελματική τους εξειδίκευση και δραστηριότητα.
• Η αποδοχή των παιδιών από τους γονείς.
• Η προσωπική εκτίμηση των γονέων για τη θέση των παιδιών μέσα στην οικογένεια,
στον εκπαιδευτικό τους φορέα και την κοινωνία.
• Η προσωπική εκτίμηση των γονέων για τους επαγγελματίες της εκπαιδευτικής
μεθόδου τους, τους φορείς και τα ιδρύματα.
• Οι εξωοικογενειακές σχέσεις των γονέων και η επίδραση του εξωοικογενειακού
περιβάλλοντος στην εκπαίδευση του παιδιού με πρόβλημα ακοής.
• Η θέση της οικογένειας στο κοινωνικό περιβάλλον.
Είναι βασικό ο ωτορινολαρυγγολόγος με τη διεπιστημονική ομάδα να παρέχει στο
γονέα ενθαρρυντικές, αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τους
περιορισμούς των μεθόδων επικοινωνίας. Άσχετα με την εκπαιδευτική απόφαση της
οικογένειας, πρέπει να ενθαρρυνθούν ιδιαίτερα οι πρώιμες υπηρεσίες αντιμετώπισης.
7.2. ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
Υπάρχουν πολλές δύσκολες αποφάσεις που απασχολούν τους γονείς που έχουν ένα
κωφό παιδί και το δικαίωμα των γονέων να λάβουν την καλύτερη απόφαση, για το
παιδί τους, πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους όσους παρέχουν φροντίδα και
πρόνοια για την ακοή.
Τα περισσότερα παιδιά με αμφοτερόπλευρη σοβαρή, στα όρια της κώφωσης, βαρηκοΐα,
γεννιούνται από ακούοντες γονείς που επιθυμούν να είναι το παιδί τους ένα κομμάτι
του ακούοντα και ομιλούντα κόσμου253. Για αυτές τις οικογένειες, τα κοχλιακά
εμφυτεύματα παρέχουν μια αποδεδειγμένη, ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή
αντιμετώπισης.
Πολλές χιλιάδες παιδιά έχουν λάβει κοχλιακά εμφυτεύματα από την πρώτη έγκριση για
τη χρήση τους στον παιδιατρικό πληθυσμό το 1990. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, η μέση ηλικία της εμφύτευσης έχει μειωθεί, και σήμερα σε πολλές χώρες, η
εμφύτευση Κ.Ε. σε παιδιά κάτω των δύο ετών είναι συνηθισμένη πρακτική. Στις
περισσότερες χώρες το χαμηλότερο όριο ηλικίας για την εμφύτευση είναι δώδεκα
μήνες.
Οι τάσεις αυτές δείχνουν τα ουσιαστικά οφέλη από την εμφύτευση των παιδιατρικών
υποψηφίων σε νεαρή ηλικία. Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τα πολύ μικρά παιδιά
μπορούν να ελαχιστοποιηθούν αν αφεθούν σε πεπειραμένα χέρια, με γνώση των
συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων στη διαχείριση της διαδικασίας. Οι εξελίξεις στην
τεχνολογία των Κ.Ε., η μορφή τους, καθώς επίσης και η κατάλληλη εκπαίδευση και
αποκατάσταση με κέντρο την οικογένεια, δηλώνουν ότι όλο και περισσότερα μικρά
παιδιά με απώλεια ακοής αποκτούν πρόσβαση στον κόσμο του ήχου πρώιμα,
απολαμβάνοντας τα πολλά οφέλη που ακολουθούν.
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Παιδιά που έχουν φυσιολογική ακοή αναπτύσσουν την προφορική γλώσσα με το
άκουσμα και τη μίμηση της προφορικής γλώσσας του περιβάλλοντός τους. Ένα παιδί
με απώλεια ακοής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Συνεπώς αντιμετωπίζει μια δυσκολία
με την ακοή της γλώσσας (δεκτικές ικανότητες) και μια δυσκολία στην ανάπτυξη της
προφορικής γλώσσας (εκφραστικές ικανότητες). Ως αποτέλεσμα αυτών των
επιδράσεων στη δεκτική και εκφραστική γλωσσική ανάπτυξη, τα παιδιά με απώλεια
ακοής έχουν μειωμένες προφορικές γλωσσικές ικανότητες και τείνουν να έχουν
χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις από τους συνομηλίκους με φυσιολογική
ακοή152,184,185. Επιπλέον, τα παιδιά με απώλεια ακοής δεν αναπτύσσουν τη συνολική
γλωσσική ικανότητά τους στο ίδιο επίπεδο με τα παιδιά με φυσιολογική ακοή.
Είναι τώρα ευρέως γνωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση μιας απώλειας ακοής, σε
συνδυασμό με μια κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορεί να βελτιώσει τις προφορικές
γλωσσικές ικανότητες αυτών των παιδιών. Η ηλικία των έξι μηνών είναι μια κρίσιμη
χρονική στιγμή στη γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά με απώλεια ακοής που
αντιμετωπίζονται θεραπευτικά περίπου σε αυτή την ηλικία επιτυγχάνουν σημαντικά
καλύτερη γλωσσική ανάπτυξη από εκείνα στα οποία η διάγνωση και η θεραπεία έγινε
μετά τους έξι μήνες ζωής254.
Η πρώιμη επέμβαση σε παιδιά με απώλεια ακοής τους προσφέρει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα στην ομιλία και τη γλώσσα, γιατί επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν
κανονικές αναπτυξιακές μέθοδοι, μέσα στο κανονικό χρονικό πλαίσιο ανάπτυξης. Η
ανιχνευτική εξέταση της ακοής των νεογνών έχει επιτρέψει την έγκαιρη διάγνωση της
βαρηκοΐας - κώφωσης. Αυτό σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παιδιατρική κοχλιακή
εμφύτευση, σημαίνει ότι περισσότερα μικρά παιδιά από ποτέ βιώνουν τώρα τα οφέλη
αυτής της πρώιμης επέμβασης.
Για την αποκατάσταση των προγλωσσικών ασθενών ήταν αναγκαία η προσθήκη μιας
ακόμα θεραπευτικής φάσης, αυτή της προεγχειρητικής λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
Το περιεχόμενο αυτής της φάσης είναι η συνειδητοποίηση της οπτικής και
απτοκιναισθητικής αντίληψης καθώς και η προετοιμασία και η κρίση της ύπαρξης ή μη
διαφόρων γλωσσικών δομών και αντιληπτικών ικανοτήτων, ποσοτικά και ποιοτικά,
έτσι ώστε να μεταφερθεί σ’ αυτό το έτοιμο περιβάλλον αργότερα ο ήχος. Είναι η φάση
της λογοθεραπευτικής πρώιμης παρέμβασης σε νήπια και παιδιά πριν την κοχλιακή
εμφύτευση.
Από την εμφύτευση πολύ μικρών παιδιών προκύπτουν μια σειρά ζητημάτων που είναι
μοναδικά σε αυτήν την ομάδα των ασθενών. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες
για την εγχείριση και την αναισθησία, για τις διαγνωστικές μεθόδους, για τις
προκλήσεις στον προγραμματισμό και τη ρύθμιση, καθώς και για τα ζητήματα
αξιοπιστίας των εμφυτευμάτων.
Χειρουργικές ανησυχίες
Τα χειρουργικά ζητήματα συγκεκριμένα για την εμφύτευση σε πολύ μικρά παιδιά
περιλαμβάνουν:
A) Η δυνατότητα για μελλοντική αύξηση του κρανίου. Κατά τον προγραμματισμό της
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αρχικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος, ο χειρουργός μπορεί να λάβει υπόψη του τη
μελλοντική αύξηση του κρανίου255-258. Οι ανατομικές δομές του κοχλία, του
προσωπικού νεύρου και της κοιλότητας του προσώπου είτε είναι διαμορφωμένες
πλήρως είτε έχουν μέγεθος περίπου ίδιο με αυτό τον ενηλίκων κατά τη γέννηση. Το
κροταφικό οστό συνεχίζει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, με
συνέπεια μια ανάπτυξη κατά μέσο όρο 12 χιλ. στην απόσταση μεταξύ του εσωτερικού
αυτιού και της επιφάνειας του κροταφικού οστού. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της
αύξησης εμφανίζεται στους πρώτους 12 μήνες ζωής257. Τα Κ.Ε. παρέχουν αυτό το
επιπλέον μήκος για να ικανοποιήσουν αυτή την αύξηση255,256.
B) Το μέγεθος και το σχήμα του κρανίου. Πρέπει να δημιουργηθεί με εκσμίλευση μια
“θέση” στο οστό για να σταθεροποιηθεί το εμφύτευμα. Τα σημερινά Κ.Ε. έχουν μικρό
μέγεθος “θέσης” που τα καθιστά ιδανικά για τα κρανία των μικρών παιδιών, ιδίως τα
εύκαμπτα από σιλικόνη. Το εύκαμπτο πηνίο επιτρέπει να ταιριάζουν πολύ με την
κυρτότητα του μικρού κρανίου ενός παιδιού, πράγμα που εξασφαλίζει ότι δεν
δημιουργείται καμία προεξοχή από την τοποθέτηση της συσκευής. Οι διαστάσεις της
“θέσης” στήριξης των Κ.Ε. Nucleus® είναι 16 χιλ. στη διάμετρο και 2,15 χιλ. σε βάθος.
Πολλοί πεπειραμένοι χειρουργοί, ακόμα και με την χρήση μη εύκαμπτων
εμφυτευμάτων, στα μικρά παιδιά εγκαθιστούν τη “θέση” πολύ κοντά στη μήνιγγα του
εγκεφάλου και δεν έχει παρατηρηθεί κανένα δυσμενές αποτέλεσμα με τη χρήση αυτής
της τεχνικής255,259.
Γ) Η πιθανότητα για μόλυνση. Η μηνιγγίτιδα είναι μια πιθανή επιπλοκή οποιασδήποτε
χειρουργικής επέμβασης στο έσω αυτί. Πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της μηνιγγίτιδας
σε παιδιά με συγγενείς ανωμαλίες του κοχλία, όπως η απλασία κοινής κοιλότητας του
Mondini, με διευρυμένους υδραγωγούς του κοχλία και αίθουσας και ύπαρξη αυξημένης
επικοινωνίας εγκεφαλονωτιαίου υγρού και λέμφου, σε παιδιά με ιστορικό
προηγηθείσας μηνιγγίτιδας ή καταγμάτων του κροταφικού και του κρανίου260,261.
Οι μελέτες δεν έχουν παρουσιάσει κανένα στοιχείο αυξανόμενου μακροπρόθεσμου
κινδύνου λόγω βακτηριακής μηνιγγίτιδας από την εμφύτευση. Η συχνότητα εμφάνισης
σε όλο τον πληθυσμό είναι 2,4 με 10, ενώ στους λήπτες Κ.Ε. είναι στο σύνολο 10,2 και
αφαιρώντας τους ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι 2,4262.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες του παιδιού πρέπει να συμβουλευθούν τον προσωπικό τους
γιατρό και το χειρουργό τους σχετικά με την ανάγκη για εμβολιασμό ενάντια σε
μερικούς από τους οργανισμούς που προκαλούν μηνιγγίτιδα (Streptococus
Pneumoniae, Hemophilus Influenza).
Ανησυχίες για την αναισθησία
Οι θεμελιώδεις διαφορές στη φυσιολογία των παιδιών δηλώνουν ότι αντιδρούν
διαφορετικά σε αυτό που μπορεί να θεωρείται ως “τυπική” πρακτική αναισθησίας για
τους ενηλίκους. Οι διαφορές στην καρδιοαναπνευστική και νευρολογική λειτουργία
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση παιδιών μικρότερων από 12 μήνες. Η
συνεργασία με έναν πεπειραμένο παιδοαναισθησιολόγο και η εξατομικευμένη
αξιολόγηση κάθε παιδιού, είναι ουσιαστικές σε περίπτωση εξέτασης ενός μικρού
βρέφους για την λήψη K.E. 263
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Ο βέλτιστος προγραμματισμός
Η λήψη ακριβής ανταπόκρισης για την αξιολόγηση της λεκτικής αντίληψης και για την
εξασφάλιση του βέλτιστου προγραμματισμού της συσκευής.
Οι βελτιώσεις στην ηλεκτροφυσιολογία, στην τεχνολογία των εμφυτευμάτων και στις
μεθόδους προγραμματισμού, έχουν εξασφαλίσει ότι η αποκατάσταση μπορεί να γίνει
με μεγάλη επιτυχία στις πολύ μικρές ηλικίες264.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριών όταν προγραμματίζεται ο εξωτερικός επεξεργαστής
ομιλίας για να παρέχει άνετα επίπεδα ακοής για την ομιλία, η λήψη αξιόπιστης
ανταπόκρισης από ένα πολύ μικρό παιδί μπορεί να είναι χρονοβόρα και δύσκολη. Τα
εμφυτεύματα Nucleus επιτρέπουν τη χρήση ενός αντικειμενικού μέτρου, τα Electrically
Evoked Compound Action Potentials (ECAPs), τα οποία μπορούν να καταγραφούν
μέσω του επεξεργαστή και μέσω της τεχνικής Neural Response Telemetry (NRT).
Αυτές οι καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν τις
συμπεριφοριστικές απαντήσεις και να παρέχουν πολύ καλύτερη ρύθμιση, άρα και
ακούσματα, στα πολύ μικρά παιδιά255,265,266.
Η αξιοπιστία των εμφυτευμάτων
Τα στοιχεία αξιοπιστίας για τα κοχλιακά εμφυτεύματα καταγράφονται και αναφέρονται
δημόσια. Από το 1990 έως το 2002 καταγράφηκαν χαλασμένα εμφυτεύματα στους
ενήλικες περίπου 1,3% (MED-EL 0%, NUCLEUS 3%, MXM 0%) και στα παιδιά
περίπου 11,1% (MED-EL 14%, NUCLEUS 0%, MXM -%), δηλαδή συνολικά 7.8%.
Το μοντέλο Nucleus 24 Contour είναι το πιο συχνά χρησιμοποιημένο Κ.Ε. Nucleus σε
παιδιά.
Αυτό το Κ.Ε. έχει αθροιστικά αποτελέσματα επιβίωσης σε παιδιά της τάξης του 99,7%,
99,6% και 99,3% στους 12, 24 και 36 μήνες αντίστοιχα267. Αυτό σημαίνει ότι αυτό
ποσοστό εμφυτευμάτων λειτουργούν σωστά το δεδομένο χρόνο μετά την εμφύτευση.
Έτσι μετά από 36 μήνες χρήσης το 99,3% των εμφυτευμάτων λειτουργούν ακόμα. Για
τα Κ.Ε. που σταμάτησαν να λειτουργούν, είναι δυνατή η επανατοποθέτηση νέων, κάτι
που γίνεται ακόμα και σ’ αυτούς που επιζητούν την νεότερη και αποδοτικότερη
τεχνολογία.
7.3. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Τα κοχλιακά εμφυτεύματα ενδείκνυνται για ασθενείς άνω των 12 μηνών με
αμφοτερόπλευρη κώφωση ή με μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα που δεν
μπορεί να αξιοποιηθεί με την εφαρμογή σύγχρονων ακουστικών βαρηκοΐας. Η επιλογή
γίνεται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και απαιτείται προσέγγιση από μια σύνθετη
διεπιστημονική ομάδα που να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες του ασθενούς. Οι
υποψήφιοι υποβάλλονται σε μεγάλη σειρά από εξετάσεις και ειδικές δοκιμασίες,
ακοολογική μελέτη, ηλεκτροφυσιολογική διερεύνηση καθώς και απεικόνιση με
αξονική και μαγνητική τομογραφία του κοχλία σε λεπτές τομές. Ιδιαίτερο βάρος
δίδεται στην ψυχική διερεύνηση, στη νοητική κατάσταση και στις πιθανές σύνοδές
αναπηρίες. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η ηλικία, η διάρκεια της κώφωσης, η
ανάπτυξη της ομιλίας πριν ή μετά την κώφωση, η καλή ανάπτυξη της
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χειλεοανάγνωσης, το περιβάλλον και οι προσδοκίες για το αποτέλεσμα. Με όλα τα
παραπάνω μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια το αποτέλεσμα σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση.
7.3.1. Επιλογή ασθενών
Η επιλογή των υποψηφίων για Κ.Ε. είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί την
προσεκτική εκτίμηση πολλών παραγόντων. Η προσφορότερη ηλικία εμφύτευσης
αποδείχθηκε ότι είναι οι μικρές ηλικίες από 1 έτους, γιατί απ΄ αυτή την ηλικία από την
επίδραση των ακουστικών πληροφοριών εξελίσσεται και το κεντρικό νευρικό τμήμα
του ακουστικού συστήματος268,269. Επίσης παιδιά τα οποία γεννήθηκαν με φυσιολογική
ακοή και κατόπιν έχασαν την ακοή τους πρέπει έγκαιρα να χειρουργούνται, γιατί
προοδευτικά ξεχνούν τις ακουστικές πληροφορίες και χάνουν την αποκτηθείσα ομιλία.
Όσον αφορά τους ενήλικες, κατάλληλοι υποψήφιοι είναι οι λεγόμενοι μεταγλωσσικοί
ασθενείς δηλαδή τα άτομα τα οποία έχασαν την ακοή τους αφού όμως απέκτησαν
ομιλία και ομιλούν πλέον στηριζόμενοι στην χειλεοανάγνωση. H μέθοδος της
κοχλιακής εμφύτευσης ουσιαστικά αντενδείκνυται στους ενήλικες με συγγενή κώφωση
και σ΄ αυτούς που απώλεσαν την ακοή τους προτού μάθουν να ομιλούν - προγλωσσικοί
ασθενείς. Τα πενιχρά αποτελέσματα της μεθόδου 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 πληροφοριών. Αυτό στηρίζεται στο
γεγονός ότι η μακροχρόνια στέρηση του εγκεφάλου από ακουστικά μηνύματα προκαλεί
εκφυλιστικές αλλοιώσεις της νευρικής ακουστικής οδού υπό μορφή ατροφίας των
δενδριτών270,271, ρίκνωσης του κυτταρικού σώματος272-274 και μεταβολή των συνδέσεων
μεταξύ των ακουστικών πυρήνων275-278. Με την έγκαιρη εμφύτευση και τον συνεχή
ερεθισμό των κεντρικών ακουστικών τροχιών με ακουστικές πληροφορίες οι
εκφυλίσεις αυτές σταματούν ή αναστρέφονται279-282.
Ακοολογική αξιολόγηση
Η ακοολογική αξιολόγηση είναι ο αρχικός τρόπος καθορισμού της καταλληλότητας για
κοχλιακή εμφύτευση. Οι ακοολογικές αξιολογήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται και
χωρίς ενίσχυση αλλά και με κατάλληλη ακουστική ενίσχυση. Κατά συνέπεια, όλοι οι
πιθανοί υποψήφιοι θα πρέπει έχουν ολοκληρώσει μια περίοδο εμπειρίας με μια
κατάλληλα ενισχυμένη ακοή, μέχρι την εμφύτευση και να υποστηρίζεται με ένα
πρόγραμμα ακουστικής εκπαίδευσης. Η ακοολογική αξιολόγηση περιλαμβάνει όλες τις
εξετάσεις, μαζί με την αξιολόγηση της αναγνώρισης σε επίπεδο λέξης και πρότασης,
που θα μπορούν να δώσουν μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης του ασθενούς. Τα
αποτελέσματα της αναγνώρισης της ομιλίας με ενίσχυση είναι ο αρχικός ακοολογικός
καθοριστικός παράγοντας της υποψηφιότητας για κοχλιακή εμφύτευση. Για πολύ μικρά
παιδιά ή για εκείνα που έχουν περιορισμένες γλωσσικές ικανότητες, χρησιμοποιούνται
τα ερωτηματολόγια γονέων για να καθορίσουν το όφελος της ενίσχυσης της ακοής. Για
τους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιά, σημαντική βοήθεια δίνει μία ακόμα εξέταση,
η ηλεκτρική εξέταση του ακρωτηρίου.
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Ηλεκτρική εξέταση του ακρωτηρίου (Electrical Promontory Test ή PROM Test).
H ηλεκτρική εξέταση του ακρωτηρίου (PROM Test) είναι μία από τις πρώτες μεθόδους
που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των υποψηφίων ασθενών, για κοχλιακή
εμφύτευση. Δεν είναι μία αντικειμενική μέτρηση, με την αυστηρή έννοια του όρου,
δεδομένου ότι απαιτείται συνεργασία και ανταπόκριση από τον ασθενή. Η μέθοδος έχει
χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια και αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη νέων
αντικειμενικών μεθόδων μέτρησης, που δεν απαιτούν τη συνεργασία του ασθενούς. Το
PROM test χρησιμοποιείται σε ασθενείς που δεν δίνουν ακοομετρικές απαντήσεις ή σε
ασθενείς για τους οποίους υπάρχει προβληματισμός για την προσδοκώμενη ωφέλεια
της κοχλιακής εμφύτευσης, σύμφωνα με τα δεδομένα της ακοολογικής εκτίμησης.
Η πιο συνήθης και ασφαλής τεχνική είναι η διατυμπανική τοποθέτηση ηλεκτροδιακής
βελόνης στο ακρωτήριο. Η ηλεκτροδιακή βελόνη μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στον
έξω ακουστικό πόρο, κοντά στη τυμπανική μεμβράνη, σταθεροποιούμενη με βαμβάκι
εμποτισμένο με ηλεκτραγωγό αλοιφή. Ένα δεύτερο ηλεκτρόδιο αναφοράς τοποθετείται
στο μέτωπο. Μέσω των ηλεκτροδίων χορηγούνται ισοφορτισμένα διφασικά τετράγωνα
ηλεκτρικά κύματα με τον ηλεκτρικό διεγέρτη. Η ένταση του ρεύματος που είναι
απαραίτητη για να προκαλέσει τη διέγερση του νεύρου είναι της τάξης του 1-10 mA.
Τα ισοφορτισμένα αυτά ερεθίσματα χρησιμεύουν για να εκτελούνται διάφορες
δοκιμασίες με τις οποίες αξιολογείται η ζωτικότητα των νευρικών στοιχείων του
ακουστικού νεύρου. Συσκευές διεγέρτες του ακρωτηρίου διατίθενται από τις εταιρείες
κατασκευής των κοχλιακών εμφυτευμάτων.
Οι μετρήσεις που γίνονται με την εξέταση του ακρωτηρίου είναι oι εξής: 1) ο ουδός
ηλεκτρικής διέγερσης, 2) ο ουδός ανοχής της ηλεκτρικής διέγερσης, 3) η διάκριση των
συχνοτήτων, 4) η διάκριση του χρόνου και 5) η κόπωση του νεύρου.
Ο Ουδός Hλεκτρικής Διέγερσης (Electrical Stimulation Threshold) προσδιορίζεται
με τη σταδιακή αύξηση του ρεύματος μέχρι ο ασθενής να μπορεί να αντιλαμβάνεται με
βεβαιότητα το ηλεκτρικό σήμα, ως ακουστική αίσθηση. Τα διακεκομμένα σήματα είναι
ευκολότερο αντιληπτά ιδίως όταν ο ασθενής έχει εμβοές. Από τον ασθενή ζητούμε να
μετράει, δείχνοντας με τα δάκτυλα, τον αριθμό των σημάτων και στην συνέχεια την
ένταση των σημάτων, που αναγνωρίζει, σε μία κλίμακα από 0-5, ήτοι: 0 = το σήμα δεν
είναι αντιληπτό, 1 = το σήμα είναι μόλις αντιληπτό, 2 = το σήμα είναι μικρής έντασης,
3 = σήμα μέτριας έντασης, 4 = σήμα δυνατό αλλά ανεκτό, 5 = σήμα πολύ δυνατό. Είναι
σημαντικό ο εξεταστής να κατανοεί τις απαντήσεις του ασθενή. Είναι πιθανόν ο
ασθενής να έχει μη ακουστική αίσθηση, όπως π.χ. αίσθημα ελαφρού πόνου ή
σωματικής ενόχλησης, που συνήθως οφείλεται στον ερεθισμό του τυμπανικού
πλέγματος, στο ακρωτήριο. Μερικές φορές πρέπει να μετακινούμε το ηλεκτρόδιο πιο
κοντά στην στρόγγυλη θυρίδα για να μειώνουμε τις μη ακουστικές αισθήσεις του
ασθενούς. Οι μη ακουστικές αισθήσεις, είναι πιο συχνές σε ασθενείς με συγγενή
κώφωση ή μακροχρόνια επίκτητη κώφωση. Οι απαντήσεις αυτές μπορεί να
εκδηλώνονται ως αίσθημα ζάλης, ως τσίμπημα στα χέρια, στο στήθος ή στο κεφάλι. Οι
αισθήσεις αυτές προφανώς οφείλονται σε εσφαλμένη ερμηνεία από τον εγκέφαλο, διότι
ο ασθενής, λόγω της κώφωσης, δεν διαθέτει επαρκή ακουστική μνήμη, για να τις
συνδέσει με τον ηλεκτρικό ερεθισμό του ακουστικού νεύρου.
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H εικόνα 7.1 απεικονίζονται τα αποτελέσματα ενός ενήλικα ασθενή, με τον ηλεκτρικό
διεγέρτη του ακρωτηρίου της Cochlear, σε σύγκριση με το μέσο όρο από 550 ενήλικες
ασθενείς που εξετάστηκαν ως υποψήφιοι για κοχλιακή εμφύτευση στη Κλινική
Κοχλιακών Εμφυτεύσεων στο Mediziniche Hochschule του Ανοβέρου283.
Απεικονίζονται οι μέσες τιμές των ουδών + 1SD, σε οκταβικές ώσεις από 50 - 1.600 Hz
και διακρίνεται η ανύψωση του ουδού με την αύξηση της συχνότητας.

Εικόνα 7.1. Μέσες τιμές ουδών ηλεκτρικής διέγερσης με το τεστ του ακρωτηρίου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι ασθενείς μερικές φορές έχουν μη ακουστικές αντιλήψεις.
Όταν υπάρχουν τέτοιες μη ακουστικές απαντήσεις είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς
τις πραγματικές, από τις ψευδώς θετικές, απαντήσεις. Ο εξεταστής πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικός όταν αξιολογεί ότι ο ασθενής δεν δίνει απαντήσεις. Πρέπει προηγουμένως
να βεβαιωθεί ότι τα ηλεκτρόδια βρίσκονται στη σωστή θέση και ότι ο διεγέρτης όντως
δίνει ηλεκτρικό ερέθισμα. Ο παλμογράφος (ταλαντοσκόπιο) που είναι συνδεδεμένο με
το διεγέρτη διασφαλίζει τον έλεγχο εξόδου του σήματος. Εάν έχουν εξασφαλισθεί
αυτές οι τεχνικές προϋποθέσεις, τότε η έλλειψη απάντησης κρίνεται ότι είναι
πραγματική. Η έλλειψη απάντησης από τον ασθενή θεωρείται γενικά ότι είναι
αντένδειξη για τη κοχλιακή εμφύτευση. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες για τη σωστή
συνεργασία και ανταπόκριση του ασθενή ή όταν πρόκειται για μικρό παιδί που δεν
μπορεί να συνεργασθεί τότε χρειάζονται άλλες αντικειμενικές μετρήσεις. ΄Έχει
παρατηρηθεί ότι οι χαμηλοί ουδοί και το μεγάλο δυναμικό εύρος στην εξέταση του
ακρωτηρίου συνδυάζεται με τη δυνατότητα καλύτερης αναγνώρισης της ομιλίας από
τον ασθενή με κοχλιακό εμφύτευμα284,285.
O έλεγχος της ικανότητας διάκρισης των συχνοτήτων (frequency discrimination)
γίνεται για να επιβεβαιώσει ότι ο ασθενής έχει ακουστική αντίληψη στο ηλεκτρικό
ερέθισμα. Ο ασθενής καλείται να αναγνωρίσει ηλεκτρικά σήματα που χορηγούνται
κατά ζεύγη ή με διάφορους τυχαίους συνδυασμούς, σε ένταση που αντιστοιχεί στο
επίπεδο του ουδού. Εάν ο ασθενής μπορεί να αναγνωρίσει σειρές 3 ή 4 συχνοτήτων
(π.χ. στις οκτάβες από 50 - 400 Hz) θεωρείται ότι διαθέτει επαρκή ικανότητα διάκρισης
των συχνοτήτων, που είναι ευνοϊκό στοιχείο για το αποτέλεσμα της κοχλιακής
εμφύτευσης.
Ο έλεγχος της ικανότητας διάκρισης του χρόνου (temporal discrimination ) γίνεται
με τη μέτρηση του χρονικού χάσματος, μεταξύ των ζευγών ηλεκτρικών σημάτων και
με τη μέτρηση της διαφοράς στη χρονική διάρκεια των ηλεκτρικών σημάτων. Η
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μέθοδος ανίχνευσης του χάσματος (gap detection threshold) γίνεται με τη χορήγηση
σημάτων ελέγχου (non gap) και σημάτων “gap”. Η συνολική διάρκεια του ηλεκτρικού
σήματος είναι σταθερή για τα δύο είδη των σημάτων ελέγχου και gap. Η ικανότητα
διάκρισης του χρονικού χάσματος μεταξύ των σημάτων, όπως και της διάκρισης της
χρονικής διάρκειας των σημάτων θεωρείται ότι σχετίζεται με τον αριθμό των
λειτουργικά ακέραιων νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου και με το ανάλογο
ακουστικό κέρδος από το κοχλιακό εμφύτευμα286,287.
Ο έλεγχος της κόπωσης του νεύρου (neural adaptation) στην ηλεκτρική διέγερση,
γίνεται σε όλους τους υποψήφιους για κοχλιακή εμφύτευση, για την επιβεβαίωση ή τον
αποκλεισμό οπισθοκοχλιακής παθολογίας, η οποία επιδρά αρνητικά στη χρήση του
κοχλιακού εμφυτεύματος. Η εξέταση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εξέταση
tone decay. Το ηλεκτρικό ερέθισμα χορηγείται σε ουδική ένταση, σε μία ή
περισσότερες συχνότητες και σε χρονική διάρκεια 1 min O ασθενής πρέπει να
αντιλαμβάνεται το ηλεκτρικό σήμα χωρίς σημαντική εξασθένηση. Εάν διαπιστωθεί ότι
υπάρχει ακουστική κόπωση πρέπει να εκτιμηθεί η αιτιολογία της βαρηκοΐας, πριν από
τη τελική απόφαση για κοχλιακή εμφύτευση. Εάν δεν γίνει αντιληπτή η υπάρχουσα
ακουστική κόπωση στην ηλεκτρική διέγερση, τότε αναμένεται ότι ο άρρωστος θα
εμφανίσει κόπωση στα ηλεκτρικά σήματα, που διαβιβάζονται με το κοχλιακό
εμφύτευμα.
Ιατρική αξιολόγηση
Η ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνει το ωτολογικό ιστορικό και την ιατρική εξέταση.
Εκτελείται ακτινολογική αξιολόγηση του κοχλία για να καθοριστεί εάν ο κοχλίας είναι
παρών και στη θέση του και για να προσδιοριστούν οι τυχών δυσμορφίες του κοχλία. Η
υψηλής ευκρίνειας και με λεπτές τομές Αξονική Τομογραφία (CT) του κοχλία
παραμένει η τεχνική απεικόνισης επιλογής (εικόνα 7.2) 288.

Εικόνα 7.2. Αξονική Τομογραφία (CT) του κοχλία, σε αξονική και στεφανιαία τομή.
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Η ενδοκοχλιακή δημιουργία οστού ως αποτέλεσμα λαβυρινθικών οστεοποιήσεων
μπορεί συνήθως να εμφανιστεί στην CT. Εντούτοις, όταν εμφανίζεται εξάλειψη του
μαλακού ιστού μετά από λαβυρινθική σκλήρυνση, η CT μπορεί να μην δείξει το
εμπόδιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απεικόνιση μέσω Μαγνητικής Τομογραφίας
(MRI) είναι αποτελεσματική συμπληρωματική διαδικασία που προσφέρει πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με την αρτιότητα του κοχλία (εικόνα 7.3).

Εικόνα 7.3. Μαγνητική Τομογραφία (MRI) του κοχλία, σε αξονική και στεφανιαίες τομές.

Το ενδολέμφιο ή περιλέμφιο σήμα μπορεί να χαθεί σε περιπτώσεις σκληρωτικής
λαβυρινθίτιδας. Η ενδοκοχλιακή οστεοποίηση δεν είναι αντένδειξη στην κοχλιακή
εμφύτευση αλλά μπορεί να περιορίσει τον τύπο και το βάθος εισαγωγής της διάταξης
των ηλεκτροδίων που μπορεί να εισαχθεί στον κοχλία. Επιπλέον οι συγγενείς
δυσμορφίες του κοχλία δεν αποτελούν αντενδείξεις στην κοχλιακή εμφύτευση. Η
κοχλιακή δυσπλασία έχει αναφερθεί ότι εμφανίζεται περίπου στο 20% των παιδιών με
συγγενή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα289. Έχουν δημοσιευτεί διάφορες αναφορές
επιτυχών εμφυτεύσεων σε παιδιά με δυσπλασίες του εσωτερικού αυτιού290-294. Συχνά
παρατηρείτε μια λεπτή ηθμοειδής περιοχή μεταξύ της ατράκτου295. Επίσης παρατηρείτε
ένας διευρυμένος εσωτερικός ακουστικός πόρος που θεωρείτε ότι είναι η διαδρομή
εξόδου εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) όταν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης ή μετεγχειρητικά, ως περιλεμφική πλημμυρίδα (Gusher). Η
δυσπλασία του κροταφικού οστού μπορεί επίσης να συνδεθεί με ένα ανώμαλο
προσωπικό νεύρο, το οποίο μπορεί να αυξήσει το χειρουργικό κίνδυνο. Η ακριβής
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αιτιολογία για την κώφωση δεν μπορεί πάντα να καθοριστεί αλλά προσδιορίζεται όποτε
αυτό είναι δυνατό. Εντούτοις, ακουστικά νευρικά στοιχεία ικανά να διεγερθούν είναι
σχεδόν πάντα παρόντα ανεξάρτητα από την αιτία της κώφωσης296. Οι δύο εξαιρέσεις
είναι η δυσμορφία του Michel, στην όποια υπάρχει συγγενής αγενεσία του κοχλία και
το σύνδρομο του μικρού εσωτερικού ακουστικό πόρου, στο οποίο το κοχλιακό νεύρο
μπορεί να είναι εκ γενετής απών.
Εκτελείται ωτοσκοπική αξιολόγηση της τυμπανικής μεμβράνης. Θα πρέπει να
υπάρχουν ωτολογικά σταθερές συνθήκες πριν την λήψη απόφασης για εμφύτευση. Το
αυτί που προτείνεται για την κοχλιακή εμφύτευση δεν πρέπει να έχει μόλυνση και η
τυμπανική μεμβράνη πρέπει να είναι άθικτη. Εάν αυτοί οι όροι δεν ικανοποιούνται, η
ιατρική ή χειρουργική θεραπεία πριν από την εμφύτευση είναι αναγκαία. Η
αντιμετώπιση της εκκριτικής ωτίτιδας του μέσου αυτιού στα παιδιά που είναι υπό
εξέταση για Κ.Ε. ή σε αυτά που έχουν ήδη ένα κοχλιακό εμφύτευμα αξίζει ιδιαίτερης
προσοχής. Συνήθως η θεραπεία με αντιβιοτικά πετυχαίνει αυτόν τον στόχο, αλλά όταν
αποτυγχάνει, μπορεί να απαιτηθεί αντιμετώπιση με μυριγκοτομή και εισαγωγή
σωληνίσκων αερισμού. Η αφαίρεση των σωληνίσκων αρκετές εβδομάδες πριν από την
κοχλιακή εμφύτευση οδηγεί συνήθως σε μια θεραπευμένη, άθικτη τυμπανική
μεμβράνη. Όταν σε ένα αυτί με κοχλιακό εμφύτευμα εμφανίζεται υγρό, δεν απαιτείτε
καμία αντιμετώπιση εάν η έκκριση παραμένει χωρίς μόλυνση. Η χρόνια μέση ωτίτιδα,
με ή χωρίς χολοστεάτομα, πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί πριν από την εμφύτευση, αυτό
επιτυγχάνεται με συμβατικές ωτολογικές θεραπείες. Η προγενέστερη χειρουργική
επέμβαση του αυτιού, η οποία έχει οδηγήσει σε μια ενιαία μαστοειδή κοιλότητα, δεν
αντενδείκνυται σε μια κοχλιακή εμφύτευση.
Ψυχολογική αξιολόγηση
Η ψυχολογική εξέταση εκτελείται για να προσδιοριστούν οι ασθενείς που έχουν μια
οργανική εγκεφαλική δυσλειτουργία, νοητική καθυστέρηση, μη ανιχνευθείσα ψύχωση
ή μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Αξιολογούνται επίσης πολύτιμες πληροφορίες σχετικές
με την οικογενειακή δυναμική και άλλους παράγοντες στο περιβάλλον του ασθενή που
μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην αποδοχή και την απόδοση του Κ.Ε.
Λογοθεραπευτική αξιολόγηση
Κατά την προεγχειρητική περίοδο, μετά τις ιατρικές, ακοολογικές και ψυχολογικές
εξετάσεις, γίνεται η λογοθεραπευτική αξιολόγηση. Αποτελείται από τη λήψη ενός
ιστορικού και τη διάγνωση της κατάστασης της προφορικής επικοινωνίας, της ομιλίας
και της φωνής. Το ιστορικό περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με διάφορα στοιχεία του
ασθενή και του συγγενικού περιβάλλοντος, όπως η κοινωνικοοικονομική και
ψυχοκοινωνική κατάσταση, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, η μέχρι τούδε
εκπαιδευτική πορεία και οι εκπαιδευτικές επιλογές της οικογένειας, η θεραπευτική
επιλογή και η πορεία του, καθώς και οι χρονικές και οργανωτικές δυνατότητες για την
μετεγχειρητική θεραπευτική περίοδο. Για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου
θεραπευτικού προγράμματος καθώς και για μια σωστή πρόγνωση του θεραπευτικού
αποτελέσματος απαιτείται η χαρτογράφηση των ακόλουθων σημείων:
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1. Η εξελικτική πορεία της ακουστικής και λεκτικής ανάπτυξης. Το σημείο αυτό βοηθά
στην ταξινόμηση του ασθενούς στην ομάδα των προγλωσσικών ή των μεταγλωσσικών
και μας δίνει πληροφορίες για το σημείο εκκίνησης της θεραπείας.
2. Κοινωνική αντίληψη της κώφωσης. Το σημείο αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε
κατά πόσο ο ασθενής έχει ταυτιστεί με την κατάσταση της κώφωσης αν έχει ή όχι
αναπτύξει “ταυτότητα κωφού” και πόσο θα ήταν το κέρδος του από την επέμβαση η το
ψυχικό του κόστος απ αυτήν.
3. Προσδοκίες και ψυχική κατάσταση πριν την κοχλιακή εμφύτευση. Η επιτυχία της
θεραπείας εξαρτάται από την εμψύχωση του ασθενή. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό η
επέμβαση να είναι και δική του επιθυμία. Πολύ υψηλός πήχης προσδοκιών μπορεί να
οδηγήσει σε αίσθηση αποτυχίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας έτσι κατά τη διάρκεια
του ιστορικού επιχειρείται να δοθεί μια ρεαλιστική εικόνα των δυνατοτήτων του
ασθενή με το κοχλιακό εμφύτευμα.
Για την διάγνωση της κατάστασης της λεκτικής - ακουστικής επικοινωνίας
χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα ακουστικής διάκρισης της ομιλίας. Είναι σταθμισμένες
δοκιμασίες για την αξιολόγηση και εκτίμηση της ύπαρξης ή μη γλωσσικών δομών
προφορικού και γραπτού λόγου και διαχωρίζουν τη φυσιολογική από τη διαταραγμένη
γλωσσική ικανότητα, στους ενήλικες ασθενείς. Η άρθρωση, η προσωδία και η φωνή
των ασθενών εξετάζονται μέσω της ελεύθερης συνέντευξης και αν υπάρχουν
διαταραχές εξετάζονται με επιμέρους υποδοκιμασίες.
Τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής εκτίμησης, λαμβάνονται υπ όψιν στην
εκτίμηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για κοχλιακή εμφύτευση και
χρησιμοποιούνται μετά από μια επιτυχημένη κοχλιακή εμφύτευση στη δημιουργία ενός
εξατομικευμένου προγράμματος θεραπείας.
7.3.2. Υποψήφιοι ενήλικες
Η κοχλιακή εμφύτευση αρχικά περιορίστηκε σε μεταγλωσσικά βαρήκοους στα όρια
της κώφωσης ενήλικες που δεν είχαν κανένα όφελος από τα ακουστικά βοηθήματα και
δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να επιδεινωθεί η υπολειπόμενη ακοή τους. Αυτός ο
πληθυσμός, ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν μια πρόσφατη αρχή της κώφωσης, ήταν οι πιο
εύκολα προσδιοριζόμενοι λήπτες Κ.Ε. Μια περίοδος επαρκούς ακουστικής εμπειρίας
για την ανάπτυξη κανονικής αντίληψης της ομιλίας, παραγωγής ομιλίας και γλωσσικών
δεξιοτήτων πριν από την αρχή της κώφωσης είναι μια ανεκτίμητη προϋπόθεση. Η
εμπειρία από αυτόν τον αρχικό πληθυσμό Κ.Ε. βοήθησε στην καθιέρωση ορίων για την
αναμενόμενη απόδοση297. Ο πίνακας Ι παρουσιάζει τα τωρινά κριτήρια υποψηφιότητας
για Κ.Ε στους ενηλίκους. Τα κριτήρια για τους ενήλικες υποψηφίους είναι βασισμένα
πρώτιστα στις ενισχυμένες δυνατότητες αναγνώρισης της ομιλίας. Κανένα ανώτερο
όριο ηλικίας δεν χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία επιλογής εφ' όσον η υγεία του
ασθενή επιτρέπει μια προαιρετική χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία.
Έρευνες για τους λήπτες μετά την ηλικία των 65 ετών, έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι
ασθενής με Κ.Ε. είχαν οφέλη που ήταν παρόμοια με εκείνα που είχαν νεώτεροι
ενήλικες ασθενείς με την ίδια συσκευή298.
Τα κριτήρια για τους ενήλικες υποψήφιους συμπεριλαμβάνουν τους μεταγλωσσικούς
βαρήκοους στα όρια της κώφωσης που έχουν περιορισμένο όφελος από τα συμβατικά
ακουστικά βοηθήματα.
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Ένα αυτί με κάποια υπολειπόμενη ακοή έχει έναν καλύτερο νευρωνικό πληθυσμό,
αυξάνοντας την πιθανότητα μιας ανώτερης απόδοσης με ένα κοχλιακό εμφύτευμα. Οι
ενήλικοι με προγλωσσική απώλεια ακοής γενικά δεν θεωρούνται ως καλοί υποψήφιοι
για Κ.Ε.299 Εντούτοις, οι προγλωσσικοί ενήλικοι που ακολουθούν ένα ακουστικό προφορικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί έχουν σημαντικό όφελος.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Κριτήρια υποψηφιότητας ενηλίκων για Κοχλιακή Εμφύτευση
• ≥18 ετών
• Αμφίπλευρη σοβαρή - στα όρια της κώφωσης απώλεια ακοής
• Ελάχιστο όφελος από τα συμβατικά ακουστικά βοηθήματα (τυπικά ορίζεται με
επιδόσεις στην αναγνώριση προτάσεων < 50 με 60% σωστά στις καλύτερες
συνθήκες ενίσχυσης)
• Καμία ιατρική αντένδειξη
7.3.3. Υποψήφια παιδιά
Τα μικρά παιδιά μετά την ηλικία των δύο ετών δέχτηκαν κοχλιακά εμφυτεύματα στη
μέση με τέλη της δεκαετίας του '80, από τότε, οι εξελίξεις στο σχέδιο των
εμφυτευμάτων, στην τεχνολογία, στα αποτελέσματα καθώς και η αυξανόμενη
υιοθέτηση της διαδεδομένης ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής των νηπίων, έχουν
οδηγήσει σε μια μείωση της ηλικίας εμφύτευσης σε 12 μηνών, ηλικία που συνεχώς
μειώνεται με την πρόοδο της τεχνολογίας.
Ο αριθμός των παιδιών που εμφυτεύτηκαν σε ηλικία μικρότερη των δύο ετών ανά
χρόνο αυξήθηκε στο 40πλάσιο μεταξύ του 1991 και του 2002, ενώ τα κέντρα
κοχλιακών εμφυτεύσεων παγκοσμίων απέκτησαν σημαντική εμπειρία στην εμφύτευση
αυτών των μικρών παιδιών.
Οι γενικές οδηγίες επιλογής που εφαρμόζονται στους ενηλίκους είναι εφαρμόσιμες στα
παιδιά εντούτοις, η επιλογή παιδιατρικών υποψηφίων για Κ.Ε. είναι μια πολύ πιο
σύνθετη και υπό συνεχή διαμόρφωση διαδικασία. Χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση
πολλών παραγόντων, επειδή η ακοολογική αξιολόγηση, η χειρουργική επέμβαση, η
προεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιμετώπιση σε αυτό τον πληθυσμό είναι
απαιτητική. Η βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης πρέπει να τεκμηριώνεται και να
επισφραγίζεται η ανικανότητα να ωφεληθεί το παιδί από τα συμβατικά ακουστικά
βοηθήματα. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί στα μικρά παιδιά με
περιορισμένες γλωσσικές δυνατότητες. Για τα πολύ μικρά παιδιά, χρησιμοποιούνται
συνήθως ερωτηματολόγια για γονείς για να αξιολογηθεί το όφελος της ενίσχυσης.
Τα κριτήρια για τα παιδιά υποψηφίους παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ. Αντίθετα με
τους ενηλίκους, τα προγλωσσικά αλλά και τα μεταγλωσσικά κωφά παιδιά είναι
υποψήφιοι για Κ.Ε. Μια τάση προς την πρώιμη κοχλιακή εμφύτευση στα παιδιά έχει
προκύψει σε μία προσπάθεια να βελτιωθούν τα καταστρεπτικά αποτελέσματα της
πρώιμης στέρησης της ακοής. Η ηλεκτρική διέγερση εμφανίζεται ικανή, να αποτρέψει
τις εκφυλιστικές αλλαγές της κεντρικής ακουστικής οδού300.
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Ενώ οι αρχικοί υποψήφιοι του παιδιατρικού πληθυσμού έπρεπε να μην έχουν καθόλου
χρήσιμη ακοή προεγχειρητικά, τώρα εξετάζονται για κοχλιακό εμφύτευμα και παιδιά
με κάποιο βαθμό υπολειπόμενης ακοής255,301. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των
παιδιών με υπολειπόμενη ακοή έχει βρεθεί ότι έχει σημαντικά καλύτερη
μετεγχειρητική απόδοση όταν συγκρίνεται με τα παιδιά στα όρια της κώφωσης που
επίσης είχαν λάβει ένα κοχλιακό εμφύτευμα.
Επειδή η ανάπτυξη της αντίληψης της ομιλίας, της παραγωγής της ομιλίας και της
γλωσσικής ικανότητας κανονικά αρχίζει σε πολύ νεαρή ηλικία, η εμφύτευση σε πολύ
νεαρά παιδιά έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα.
Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που εμφυτεύονται σε μικρότερες ηλικίες και
χρησιμοποιούν έναν προφορικό τρόπο επικοινωνίας, παρουσιάζουν γρηγορότερο
ρυθμό προφορικής αναγνώρισης λέξης από εκείνα τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη
συνολική επικοινωνία255,301,302. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στη ακοή για τα παιδιά που λαμβάνουν κοχλιακά
εμφυτεύματα.
Η πρόωρη εμφύτευση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν η αιτιολογία της
κώφωση είναι η μηνιγγίτιδα καθώς μπορεί να προκύψει προοδευτική ενδοκοχλιακή
οστεοποίηση και να αποκλείσει την κλασική εισαγωγή του ηλεκτροδίου. Ένα σχετικά
μικρό χρονικό περιθώριο υπάρχει κατά τη διάρκεια του οποίου αυτή η προοδευτική
διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί.
Η ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μικρές διαστάσεις του κροταφικού οστού
και στα πιθανά προβλήματα από την μετεγχειρητική ανάπτυξη αυτού του οστού.
Επιπλέον, η υψηλή συχνότητα της μέσης ωτίτιδας στα παιδιά κάτω από την ηλικία 2
ετών θέτει σε κίνδυνο την βιοασφάλεια των Κ.Ε. Εντούτοις, η επέκταση της
υποψηφιότητας για Κ.Ε. στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ των 6 έως 12 μηνών είναι εφικτή
σε μια ανατομική βάση. Ο κοχλίας έχει ενήλικο μέγεθος από τη γέννηση και κατά
ηλικία του 1 έτους, η προσωπική κοιλότητα και το μαστοειδές οστό, τα οποία παρέχουν
πρόσβαση στο μέσο αυτί για την τοποθέτηση ηλεκτροδίων, είναι επαρκώς
ανεπτυγμένα303.
ΠΙΝΑΚΑΣ II. Κριτήρια των υποψηφίων παιδιών για κοχλιακή εμφύτευση
• Παιδιά ηλικίας 12 μηνών έως 17 ετών
• Αμφοτερόπλευρη σοβαρή νευροαισθητήρια απώλεια ακοής ή κώφωσης
• Έλλειψη δεξιοτήτων ακουστικής ανάπτυξης και ελάχιστο όφελος από την ενίσχυση
της ακοής (που τεκμηριώνεται από το όφελος ενίσχυσης της ακοής (αποτελέσματα
ερωτηματολογίου για αναγνώριση λέξεων < 30% σωστά)
• Καμία ιατρική αντένδειξη
• Εγγραφή σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται στην
ακουστική ανάπτυξη
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7.3.4. Ταξινόμηση των ληπτών Κ.Ε.
Οι λήπτες Κ.Ε. μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες. Θα πρέπει να
αναμένονται σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα στην απόδοση :
Μεταγλωσσικοί κωφοί ενήλικες και παιδιά
Οι ασθενείς που γίνονται κωφοί μετά από την ηλικία των 5 ετών, έχουν αναπτύξει
πολλές ή όλες τις πτυχές της προφορικής γλώσσας πριν από την έναρξη της κώφωσή
τους. Εντούτοις, μόλις χάσουν την πρόσβαση στο άκουσμα και την ανατροφοδότηση,
συχνά εμφανίζουν επιδείνωση στην ομιλία τους.
Η εμφύτευση νωρίς, μετά την έναρξη της κώφωσης, βελτιώνει την παραγωγή της
ομιλίας και την ικανότητα αντίληψης.
Εκ γενετής ή προγλωσσικά κωφά παιδιά
Η συγγενής ή η πρόωρη επίκτητη κώφωση είναι ο πιο συχνά αντιμετωπίσιμος τύπος
σοβαρής νευροαισθητήριας απώλειας ακοής στα παιδιά. Η απόκτηση δεξιοτήτων
προφορικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία για αυτά τα παιδιά.
Εντούτοις, με την πρόωρη εμφύτευση και την κατάλληλη αποκατάσταση, αναπτύσσουν
προφορικό λόγο. Αν και υπάρχει ποικιλομορφία στα αποτελέσματα, οι παιδιατρικοί
λήπτες Κ.Ε. εμφανίζουν δεξιότητες ομιλίας και γλώσσας ανάλογες της ηλικίας τους.
Εκ γενετής ή προγλωσσικοί κωφοί έφηβοι και ενήλικες
Οι έφηβοι ή οι ενήλικες οι οποίοι είχαν ελάχιστη ή καμία εμπειρία με τον ήχο, λόγω
της συγγενής ή πρόωρης κώφωσης, δεν έχουν επιδείξει υψηλά επίπεδα επιτυχίας. Παρά
την καλή ηλεκτρική διέγερση του ακουστικού συστήματος δεν υπάρχει ανεπτυγμένη
διαδικασία επεξεργασίας του σήματος στον εγκέφαλο, ούτε ακουστική μνήμη. Τα
άτομα αυτά δεν έχουν την πλαστικότητα εγκεφάλου των παιδιών και στηρίζονται πλέον
στην οπτική επικοινωνία.
7.4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
Η χειρουργική επέμβαση της κοχλιακής εμφύτευσης, η οποία φυσικά γίνεται υπό
γενική αναισθησία, είναι μια λεπτή ωτοχειρουργική επέμβαση. Μια τυπική χειρουργική
επέμβαση τοποθέτησης του εμφυτεύματος διαρκεί περίπου 1,5 με 2 ώρες όταν
εκτελείται από μια πεπειραμένη χειρουργική ομάδα. Η θεραπευτική περίοδος είναι
συνήθως 2 έως 3 εβδομάδες και έπειτα ο επεξεργαστής ομιλίας προσαρμόζεται (fitting)
και προγραμματίζεται (mapping) σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του ατόμου.
Αυτό το εξατομικευμένο πρόγραμμα (map) αποθηκεύεται στον επεξεργαστή. Καθώς το
άτομο προσαρμόζεται και εξοικειώνεται με το νέο τρόπο ακοής του, το πρόγραμμα
μπορεί να αναδιαρρυθμιστεί για να βελτιώσει περισσότερο την απόδοση, με όσο το
δυνατόν πιο υψηλής ποιότητας χρήσιμου ήχου. Αυτή η διαδικασία mapping
πραγματοποιείται από έναν ακοολόγο που είναι εκπαιδευμένος να συνεργάζεται με
τους χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων.
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Τα κοχλιακά εμφυτεύματα Nucleus επιτρέπουν τη χρήση NRT (Neural Response
Telemetry), μια αντικειμενική μέτρηση που ελέγχει αν το ακουστικό νεύρο
ανταποκρίνεται στην διέγερση. Η NRT μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χειρουργείο για
να επιβεβαιώσει την ανταπόκριση του νεύρου, αλλά και για να βρεθεί ο ουδός, που
διευκολύνει τη διαδικασία mapping για τα παιδιά που δεν έχουν δεξιότητες
επικοινωνίας και εμπειρία στην ακοή, για να δώσουν την ανταπόκριση που απαιτείται.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την απόδοση του εμφυτεύματος στα πολύ μικρά
παιδιά.
7.4.1. Τεχνικές
Η κοχλιακή εμφύτευση στα παιδιά και στους ενήλικες απαιτεί εξαιρετική προσοχή
στους λεπτούς και μικρών διαστάσεων ιστούς. Οι τομές του δέρματος σχεδιάζονται για
να παρέχετε πρόσβαση στη διαδικασία της μαστοειδεκτομής και την κάλυψη της
συσκευής του Κ.Ε. συντηρώντας παράλληλα την αιμάτωση του οπισθοωτιαίου
δέρματος. Η τομή που χρησιμοποιείται σήμερα έχει εξαλείψει την ανάγκη αποκάλυψης
μεγάλης επιφάνειας οπισθοωτιαία, κάτι που εξαρτάται βέβαια από τον τύπο του
εμφυτεύματος. Η κατώτερη έκταση της τομής γίνεται πολύ πριν τη μαστοειδή απόφυση
για να διατηρηθούν οι κλάδοι της προσθιωτιαίας αρτηρίας. Από αυτό το σημείο η τομή
κατευθύνεται οπίσθια και άνω και έπειτα μόνο προς τα άνω, χωρίς ανώτερο πρόσθιο
χείλος. Στα παιδιά, στη τομή ενσωματώνεται ο κροταφικός μυς για να δώσει επιπλέον
πάχος. Αποκαλύπτουμε και παρασκευάζουμε το κροταφικό οστό με τη μαστοειδή
απόφυση. Δημιουργείται μια υποπεριοστική θήκη για να τοποθετηθεί το πηνίο
επαγωγής του εμφυτεύματος. Μια καλοφτιαγμένη οστέινη “θέση” δημιουργείται για τη
συσκευή που εμφυτεύεται και αν το απαιτεί ο τύπος του Κ.Ε. τοποθετείται μια
σταθεροποιητική συρραφή ή περιοστικό κρημνό. Μετά από την δημιουργία της τομής
του δέρματος, γίνεται η μαστοειδεκτομή. Αναγνωρίζεται ο οριζόντιος ημικύκλιος
σωλήνας στο βάθος του μαστοειδούς άντρου και το βραχύ σκέλος του άκμονα στο
ακμονικό βοθρίο. Κατόπιν γίνεται η οπίσθια τυμπανοτομή δια μέσου του προσωπικού
κόλπου, έχοντας σαν οδηγό σημείο το ακμονικό βοθρίο. Ο προσωπικός κόλπος ή facial
recess είναι μια τριγωνική περιοχή που ορίζεται (α) άνω με το ακμονικό βοθρίο, (β) το
νεύρο χορδή τυμπάνου πλευρικά και οπίσθια, και (γ) το προσωπικό νεύρο μέσω και
κατώτερα. Το προσωπικό νεύρο είναι συνήθως ορατό δια του οστού χωρίς την έκθεσή
του. Μετά την οπίσθια τυμπανοτομή, είναι ορατή η φωλέα της στρογγύλης θυρίδας
περίπου 2 χιλ. κάτω από τον αναβολέα. Περιστασιακά, η φωλέα της στρογγύλης
θυρίδας είναι όπισθεν και δεν είναι αρκετά ορατή ή εμφανίζεται αμυδρά λόγω της
οστεοποίησης. Ιδιαίτερα σε αυτές τις καταστάσεις, είναι σημαντικό να μην δοθεί
λανθασμένη κατεύθυνση εξαιτίας υποτυμπανικών κυψελών. Η είσοδος μέσα στη
τυμπανική κλίμακα επιτυγχάνεται μέσω μιας κοχλιοστομίας που δημιουργείται πρόσω
και κατώτερα του δακτυλίου της μεμβράνης της στρογγύλης θυρίδας. Δημιουργείται
μια μικρή οπή ελαφρώς μεγαλύτερη από το ηλεκτρόδιο που θα εμφυτευθεί.
Χρησιμοποιείται μία μικρή διαμαντένια φρέζα για να διαχωρίσει το ενδόστεο από τη
τυμπανική κλίμακα και η ενδοοστική μεμβράνη αφαιρείται με τη χρήση μικρών
βελόνων. Αυτή η προσέγγιση παρακάμπτει την κεκαμένη περιοχή της τυμπανικής
κλίμακας, επιτρέποντας την άμεση εισαγωγή του ηλεκτροδίου. Μετά την εισαγωγή του
ηλεκτροδίου, η κοχλιοστομία σφραγίζεται με μικρά κομμάτια ιστού (εικόνα 7.4 α, β).
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Εικόνα 7.4 α. Η χειρουργική τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος Nucleus.
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Εικόνα 7.4 β. Η θέση του κοχλιακού εμφυτεύματος Nucleus® 24 Contour, μετά τη χειρουργική
τοποθέτησή του.

7.4.2. Χειρουργικά προβλήματα και επιπλοκές
H κοχλιακή δυσπλασία
Σε περιπτώσεις δυσπλασίας του κοχλία, κατά την διάτρησή του, στην κοχλιοστομία,
μπορεί να εμφανιστεί περιλεμφική πλημμυρίδα (Gusher) με ΕΝΥ. Η ροή του ΕΝΥ
ελέγχεται επιτυχώς με την είσοδο στον κοχλία μέσω ενός μικρού ανοίγματος, που
επιτρέπει στην δεξαμενή ΕΝΥ να αδειάσει εντελώς και μετά την εισαγωγή του
ηλεκτροδίου στη κολχιοστομία, να στερεωθεί στεγανά με τεμάχια ιστού. Είναι
απαραίτητο η πηγή της διαρροής να είναι στο πλευρικό μέρος του εσωτερικού
ακουστικού πόρου. Επιπλέον, μπορεί να τοποθετηθεί ένας οσφυϊκός αγωγός για να
μειώσει τη δεξαμενή ΕΝΥ μέχρι να δημιουργηθεί ένας ικανοποιητικός ιστός. Σε βαριές
περιπτώσεις δυσπλασίας με μια παραμόρφωση κοινής κοιλότητας (εικόνα 7.5), η
εισαγωγή του ηλεκτροδίου μπορεί να γίνει άμεσα από μια διαμαστοειδική
λαβυρινθεκτομή. Η ωτική κάψα μπορεί να ανοιχτεί όπισθεν και άνωθεν από το δεύτερο
γόνυ του προσωπικού νεύρου, και έτσι επιτυγχάνεται είσοδος στην κοινή κοιλότητα.
Αρκετοί ασθενείς θεραπεύτηκαν κατ' αυτό τον τρόπο χωρίς αιθουσαίες παρενέργειες304.
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Εικόνα 7.5. Αξονική τομογραφία από ασθενή με δυσπλασία κοινής κοιλότητας.

Παρεκκλίνον προσωπικό νεύρο
Σε ασθενείς που έχουν λαβυρινθικές δυσμορφίες και περιστασιακά σε ασθενείς με κατά
τα άλλα κανονική ανατομία, το προσωπικό νεύρο μπορεί να ακολουθεί μια
παρεκκλίνουσα πορεία. Αν και όλες η παρεκκλίσεις του προσωπικού νεύρου δεν έχουν
επιπτώσεις στη χειρουργική επέμβαση για Κ.Ε., εκείνες που προκαλούν προβλήματα
πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Δύο ανώμαλες
πορείες του προσωπικού νεύρου που θέτουν σε κίνδυνο την εγχείριση είναι το
πλευρικά και πρόσθια μετατοπισμένο κάθετο τμήμα του προσωπικού νεύρου και ένα
προσωπικό νεύρο που έχει πορεία πάνω από το ακρωτήριο πάνω ή πρόσθια της
στρογγύλης θυρίδας305. Για τον λόγο αυτό πολλοί χειρουργοί χρησιμοποιούν την
παρακολούθηση της λειτουργίας (monitoring) του προσωπικού νεύρου, σε όλη τη
διάρκεια του χειρουργείου306.
Ενδοκοχλιακή οστεοποίηση
Η ενδοκοχλιακή οστεοποίηση της στρογγύλης θυρίδας είναι συνηθισμένη στους
ασθενείς μετά από μηνιγγίτιδα και έχει εμφανιστεί περίπου στα μισά από τα παιδιά για
των οποίων την κώφωση ήταν αιτία η μηνιγγίτιδα. Σε αυτούς τους ασθενείς,
δημιουργείται μια κοχλιοστομία πρόσθια της στρογγύλης θυρίδας και το νέο οστό
τρυπιέται με φρέζα έως ότου δημιουργηθεί μια είσοδος σε μια ανοιχτή κλίμακα. Τότε
μπορεί να επιτευχθεί μια πλήρης εισαγωγή των ηλεκτροδίων. Λιγότερο συχνά, μπορεί
να εμφανιστούν λαβυρινθικές σκληρύνσεις με εκτενές ενδοκοχλιακή οστεοποίηση και
πλήρη εξάλειψη της τυμπανικής κλίμακας (εικόνα 7.6).
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Εικόνα 7.6. Αξονική τομογραφία από ασθενή με οστεοποιημένους κοχλίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτιμάται να τρυπήσουμε με φρέζα τη βασική έλικα του
κοχλία και δημιουργώντας μια σήραγγα περίπου 6 χιλ. βαθιά, να εισάγουμε μερικώς το
ηλεκτρόδιο. Αυτό επιτρέπει την εμφύτευση περίπου των μισών ενεργών ηλεκτροδίων,
τα οποία έχουν δώσει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο βραχύτερος τύπος ηλεκτροδίου. Υπάρχουν και ειδικά σχεδιασμένα
διπλά ή τριπλά ηλεκτρόδια. Το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται στη σήραγγα που
περιγράφεται παραπάνω και το δεύτερο ενεργό ηλεκτρόδιο τοποθετείται σε μια
πρόσθετη κοχλιοστομία που δημιουργείται ακριβώς πρόσθια της ωοειδούς θυρίδας. Ο
Gantz και οι συνάδελφοί του περιέγραψαν μια εκτενή διαδικασία με φρέζα για να
δημιουργηθεί πρόσβαση στην ανώτερη βασική έλικα307. Ο Steenerson et al περιέγραψε
την εισαγωγή του ενεργού ηλεκτροδίου στην αιθουσαία κλίμακα σε περιπτώσεις
οστεοποίησης του κοχλία308. Αν και αυτή η διαδικασία έχει αξία, η αιθουσαία κλίμακα
οστεοποιείται συχνά όταν η τυμπανική κλίμακα είναι εντελώς εξαλειμμένη.
Επιπλοκές
Οι επιπλοκές στη χειρουργική επέμβαση του Κ.Ε. είναι σπάνιες και μπορεί κατά ένα
μεγάλο μέρος να αποφευχθούν με προσεκτικό προεγχειρητικό προγραμματισμό και
σχολαστική χειρουργική τεχνική. Μεταξύ των πιο συνηθισμένων προβλημάτων που
αντιμετωπίζονται είναι εκείνα που συνδέονται με την τομή και τον οπισθοωτιαίο
κρημνό και τον τραυματισμό του προσωπικού νεύρου309. Με τη χρήση της τομής που
περιγράφηκε, αντιμετωπίζεται σπάνια βλάβη ή νέκρωση του κρημνού στον παιδιατρικό
πληθυσμό. Αναφέρονται κάποια περιστατικά με προσωρινή πάρεση του προσωπικού
και περιλεμφική πλημμυρίδα σε παιδιά με δυσπλασία Mondini310. Επιπλέον αρκετοί
ασθενείς με σύνδρομο διευρυμένου αιθουσαίου υδραγωγού έχουν εμφανίσει Gusher.
Επειδή τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στην μέση ωτίτιδα από τους ενήλικες, είχε
εκφραστεί δικαιολογημένη ανησυχία ότι μια μόλυνση του μέσου αυτιού θα μπορούσε
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να καταστήσει το εμφύτευμα ένα μολυσμένο ξένο σώμα, που απαιτείται η αφαίρεσή
του311-313. Μπορεί να εμφανιστεί μια καθυστερημένη μαστοειδίτιδα (αρκετά έτη μετά
από την χειρουργική επέμβαση), με συνέπεια ένα οπισθοωτιαίο απόστημα. Αυτοί οι
ασθενείς θεραπεύονται με τομή, παροχέτευση και ενδοφλέβια αντιβιοτικά χωρίς να
χρειαστεί η αφαίρεση του εμφυτεύματος. Ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το
γεγονός ότι αυτή η μόλυνση μπορεί να επεκταθεί κατά μήκος του ηλεκτροδίου στο
εσωτερικό αυτί, με αποτέλεσμα μια σοβαρή ωτογενή επιπλοκή, όπως η μηνιγγίτιδα ή ο
περαιτέρω εκφυλισμός του κεντρικού ακουστικό συστήματος314,315. Η επίπτωση από τη
μέση ωτίτιδα στα παιδιά με Κ.Ε. παραλληλίζεται στατιστικά με αυτή που εμφανίζεται
στον γενικό παιδιατρικό πληθυσμό. Με τη χρήση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών και
θεραπευτικών μεθόδων, δεν έχει εμφανιστεί καμία σοβαρή επιπλοκή που να σχετίζεται
με τη μέση ωτίτιδα.
7.5. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σε όλη τη διάρκεια του χειρουργείου και κυρίως κατά την οπίσθια τυμπανοτομή,
σημαντική βοήθεια στον χειρουργό δίνει η παρακολούθηση της λειτουργίας
(monitoring) του προσωπικού νεύρου, ώστε να διασφαλισθεί η επιτυχία της επέμβασης
ακόμα και σε περιπτώσεις με αλλοιώσεις των χειρουργικών ανατομικών οδηγών
σημείων και σε τυχόν παρεκκλίνουσα πορεία του, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η
παρακολούθηση αυτή γίνεται με τη καταγραφή των ηλεκτρικών μυϊκών δυναμικών σε
δύο περιοχές συνήθως, στη χειλεοστοματική γωνία και περιβλεφαρικά, που
νευρώνονται από τον άνω και κάτω κλάδο του προσωπικού νεύρου. Τα δυναμικά
εμφανίζουν πολυφασικές ώσεις διέγερσης από τους κραδασμούς ή τη θερμότητα που
παράγει το οστεογλύφανο, κοντά στο νεύρο, που χάνονται σε απομάκρυνση της αιτίας
και παρατεταμένης διάρκειας σε περίπτωση τραυματισμού του νεύρου.
Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στον κοχλία γίνεται ο ηλεκτροφυσιολογικός
έλεγχος του εμφυτεύματος, που χωρίζεται σε τεχνικό και βιολογικό:
Οι τεχνικές δοκιμασίες με τις οποίες ελέγχουμε τη συσκευή του Κ.Ε. (hardware) είναι η
τηλεμετρία, η μέτρηση της αντίστασης των ηλεκτροδίων και η καταγραφή σε
πραγματικό χρόνο των ηλεκτροδιακών τάσεων (EV), ή ειδικότερα του μέσου όρου των
ηλεκτροδιακών φορτίων (AEV, Average Electrode Voltages).
Οι βιολογικές δοκιμασίες με τις οποίες ελέγχουμε τη λειτουργία της ακουστικής οδού
είναι τα ηλεκτρικώς εκλυόμενα αντανακλαστικά του αναβολέα (ESR, electrically
elicited stapedious reflexes), η μέθοδος καταγραφής των ηλεκτρικών ακουστικών
προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους (EABR, Electrical Auditory
Brainstem Response) και τα ηλεκτρικά προκλητά νευρικά δυναμικά (ΕCΑP,
Electrically Evoked Compound Action Potentials) που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα
N.R.T. (Neural Response Telemetry)316,317.
Έτσι βγαίνοντας ο ασθενής από το χειρουργείο γνωρίζουμε ότι το κοχλιακό εμφύτευμα
λειτουργεί σωστά, ότι ο ασθενής “ακούει” και αποκτούμε πολύτιμες πληροφορίες για
τον ουδό της E.A.B.R. και της NRT που θα μας βοηθήσουν μετέπειτα στη ρύθμιση και
στη προσαρμογή του κοχλιακού εμφυτεύματος, κυρίως στα παιδιά.
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Εκτός από τις ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους, διεγχειρητικά μπορεί να ζητηθεί
ακτινολογικός έλεγχος, σε περίπτωση αμφιβολίας για την σωστή τοποθέτηση του
ηλεκτροδίου.
7.5.1. Τηλεμετρία και μέτρηση των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου.
Οι αντιστάσεις του ηλεκτροδίου μετρούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη κοχλιακή
εμφύτευση. Τα συστήματα Κ.Ε. χρησιμοποιούν ανάστροφη τηλεμετρία για να
επιτύχουν μετρήσεις των ηλεκτρικών αντιστάσεων με όλους τους συνδυασμούς των
ηλεκτροδίων. Ο χρήστης κατά την εξέταση μπορεί να κοιμάται ή να είναι ξυπνητός,
αλλά ήρεμος και συνεργάσιμος.
Στο ενεργό ηλεκτρόδιο, το οποίο συνδέεται με ηλεκτρόδιο γείωσης, χορηγείται
σταθερό, χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα σε μία ειδική συχνότητα (π.χ. 30, 100 Hz).
Από την ηλεκτρική τάση που χορηγείται για να διατηρηθεί σταθερό ρεύμα
υπολογίζεται η ηλεκτρική αντίσταση σύμφωνα με τον Νόμο του Οhm : E = I x R (η
τάση ισούται με το γινόμενο της έντασης με την αντίσταση).
Νόμος του Ohm

Ενεργό ηλεκτρόδιο

Ένταση
πηγής
Κ.Ε.

Z V

I

Z=

V
kΩ
I

Ηλεκτρόδιο γείωσης

Το ρεύμα, για να ελέγξουμε τις αντιστάσεις του ηλεκτροδίου, πρέπει να διατηρείται
πολύ χαμηλό (<5μΑ ) για να μη προκαλεί ακουστική αίσθηση. Η ένδειξη “open”
υποδηλώνει ανοιχτό κύκλωμα, δηλαδή ή τραυματισμένο ηλεκτρόδιο με πολύ ψηλότερη
αντίσταση από την προβλεπόμενη, ή δεν υπάρχει επαφή με την περίλεμφο. Η ένδειξη
“sort” υποδηλώνει χαμηλότερη αντίσταση ή βραχυκύκλωμα του συγκεκριμένου
ηλεκτροδίου. Και στις δύο περιπτώσεις τα ηλεκτρόδια αυτά πρέπει να αποκλεισθούν
από το map (εικόνα 7.7 και 7.8).
Biphasic Current Stimulus

Electrode Voltage

Pulse Width
50us

100us

Electrode Voltage

25us

+I

-I

Compliance Limit

Electrode
Equivalent
Circuit

Compliance limit
of stimulator

Out of
Compliance

Εικόνα 7.7. Το σήμα ερεθισμού, το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα του ηλεκτροδίου και η
ενδοτικότητά του στα όρια της τάσης, ανάλογα με το εύρος του παλμού.
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Ένταση
Ηλεκτροδίου
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τάση
Ηλεκτροδίου

ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΣΗ

Εικόνα 7.8. Απεικόνιση της παραμόρφωσης του παλμού, πάνω από τα όρια ενδοτικότητας του
συστήματος στη τάση και στην ένταση.

7.5.2. Ηλεκτροδιακές τάσεις (EV)
Οι ηλεκτροδιακές τάσεις μετρούνται με ηλεκτρόδια επιφανείας που τοποθετούνται στο
κεφάλι, ώστε να μεγεθύνονται οι τάσεις που παράγονται από την ενεργοποίηση του
κοχλιακού εμφυτεύματος. Τα ηλεκτρόδια καταγραφής τοποθετούνται στις μαστοειδείς,
ενώ το ηλεκτρόδιο γείωσης τοποθετείται στο μέτωπο. Τα ηλεκτρόδια είναι
συνδεδεμένα με ενισχυτή, με κέρδος ενίσχυσης περίπου 10.000. Το σήμα εξόδου από
τον ενισχυτή συνδέεται με έναν παλμογράφο. Ένα σήμα σύζευξης (trigger) βοηθάει να
συγχρονίζουμε τη παρουσίαση του σήματος από το κοχλιακό εμφύτευμα με τον
παλμογράφο.
Το κοχλιακό εμφύτευμα ενεργοποιείται με ένα κατάλληλο σήμα και η έξοδος της
συσκευής ή το τεχνητό προϊόν (artifact) της διέγερσης μπορεί να μετρηθεί στον
παλμογράφο. Με το τρόπο αυτό μπορεί να ελεγχθεί κάθε ηλεκτρόδιο από το κοχλιακό
εμφύτευμα, όταν ενεργοποιείται.
Το κοχλιακό εμφύτευμα πρέπει να ενεργοποιείται με σήμα χαμηλής έντασης στην
αρχή, που βαθμηδόν αυξάνεται στη συνέχεια. Από μελέτες που έχουν γίνει, έχουν
περιγραφεί τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των κυματομορφών. Το πλεονέκτημα
αυτής της μεθόδου είναι ότι οι κυματομορφές της απάντησης λαμβάνονται με απλό
τρόπο και με μικρό εξοπλισμό. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η δυσκολία στη
μέτρηση των χαμηλής έντασης σημάτων από τα διπολικά ηλεκτρόδια της κορυφής του
κοχλία και στην εξέταση μικρών παιδιών, που δεν συνεργάζονται. Τα μυϊκά δυναμικά,
που παράγονται από τις κινήσεις του ανήσυχου παιδιού, δυσκολεύουν τη μέτρηση των
απαντήσεων.
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7.5.3. Ηλεκτροδιακές τάσεις μετά από αλγεβρική ανάλυση (Averaged Electrode
Voltages)
Η εξέταση αυτή στηρίζεται στην αρχή οτι ένα καλά λειτουργικό ηλεκτρόδιο πρέπει να
μπορεί να αναπαράγει ένα ηλεκτρικό ερέθισμα, διατηρώντας ένα μέρος των
χαρακτηριστικών του, ή να το μετατρέπει με συγκεκριμένες γνωστές παραμέτρους.
H μέθοδος χρησιμοποιεί την αλγεβρική ανάλυση του σήματος, για να βελτιώσει τη
καταγραφή των προϊόντων διέγερσης, που κάνει δυνατή τη μέτρηση των απαντήσεων
σε χαμηλά επίπεδα, της τάξης των 10 μV318-327.
Τα ηλεκτρόδια καταγραφής τοποθετούνται στις μαστοειδείς, το θετικό ενεργό
ηλεκτρόδιο στη πλευρά του κοχλιακού εμφυτεύματος και το αρνητικό ηλεκτρόδιο
αναφοράς στο κεφάλι (Cz) ή στο μέτωπο (FPz). Ένα ηλεκτρόδιο γείωσης τοποθετείται
στην αντίθετη μαστοειδή. Οι θέσεις αυτές των ηλεκτροδίων διασφαλίζουν τη λήψη
εύρωστης απάντησης, κατά την ενεργοποίηση του κοχλιακού εμφυτεύματος. Η
διεγχειρητική, κατά τη διάρκεια της κοχλιακής εμφύτευσης, καταγραφή γίνεται με
ενδοδερμικές ηλεκτροδιακές βελόνες. Η θετική ηλεκτροδιακή βελόνη τοποθετείται
μπροστά από τον τράγο για να αποφεύγεται η μόλυνση του χειρουργικού πεδίου.
Τα επιφανειακά ηλεκτρόδια καταγραφής χρησιμεύουν για την είσοδο στο σύστημα των
ακουστικών προκλητών δυναμικών (εικόνα 7.9). Η εικόνα δείχνει τις θέσεις των
καταγραφικών ηλεκτροδίων στις μαστοειδείς. Οι παράμετροι της ανάλυσης πρέπει να
επιλέγονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η παραμόρφωση του σήματος και αυτό
αφορά και τη τοποθέτηση των ενεργών ηλεκτροδίων στη μαστοειδή και στο κεφάλι,
παρά στις δύο μαστοειδείς.
Η συσκευή των προκλητών δυναμικών πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να
πυροδοτείται εξωτερικά από το σήμα ελέγχου της συσκευής προγραμματισμού του
κοχλιακού εμφυτεύματος. Οι παράμετροι ανάλυσης του συστήματος των προκλητών
δυναμικών είναι: Ευαισθησία προενισχυτή 1mV, φιλτράρισμα ζώνης συχνοτήτων 110.000 Hz, χρόνος ανάλυσης 10 ms και εξωτερικό trigger αλγεβρικής ανάλυσης. Ο
αριθμός των αναλύσεων που είναι απαραίτητες να γίνουν εξαρτάται από την
κατάσταση του ασθενή.

Εικόνα 7.9. Στο σχηματικό διάγραμμα απεικονίζεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη
καταγραφή των ηλεκτροδιακών τάσεων μετά από ανάλυση.

Όταν ο ασθενής είναι ήρεμος ή κοιμάται, 25 αναλύσεις, που απαιτούν χρόνο 1 sec. ανά
ηλεκτρόδιο, είναι αρκετές, ενώ χρειάζονται περισσότερες αναλύσεις όταν ο ασθενής
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είναι ξυπνητός γιατί είναι πιθανή η δημιουργία τεχνητών προϊόντων (artifacts).
Οι AEVs δίνουν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την λειτουργία των
ηλεκτροδίων, καθώς επίσης με τη λειτουργία του εσωτερικού δέκτη και διεγέρτη. Το
σύστημα καταγραφής ενισχύει τα αποτελέσματα, με την αλγεβρική ανάλυση των
ηλεκτροδιακών τάσεων.
Για το κοχλιακό εμφύτευμα Nucleus, από τα επιφανειακά ηλεκτρόδια καταγραφής το
σήμα εισέρχεται σε ένα κλινικό σύστημα προκλητών δυναμικών, κατάλληλα
διαμορφομένο μέσω του προγράμματος “Implants”, που αναλύει τις ηλεκτρικές τάσεις
που παράγονται μετά από διφασική διέγερση των επιμέρους ηλεκτροδίων του
κοχλιακού εμφυτεύματος. Η διάταξη αποτελείται από έναν προσωπικό υπολογιστή
(PC) με εγκατεστημένο ένα κατάλληλο πρόγραμμα (DPS), που διαχειρίζεται την
interface κάρτα της Cochlear Corp. (IF5), με το σύστημα σύζευξης διαγνωστικού
προγραμματισμού DPI (dual processor interface), ή κατευθείαν με το φορητό PPS και
τον επεξεργαστή ομιλίας Sprint. Η καταγραφή γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων
σύζευξης του εμφυτεύματος με τη συσκευή καταγραφής, όπως το “Implants” για τις
ηλεκτροδιαγνωστικές συσκευές Amplaid MK 12 και 22328.
Οι καταγραφές εκτιμούνται αρχικά συγκρίνοντας την μορφολογία των παλμών στην
έξοδο με αυτούς που δόθηκαν στην είσοδο και μετά πιο αναλυτικά, μελετώντας το
εύρος των απαντήσεων σε σύγκριση με την ένταση του ερεθίσματος. Στο πρόγραμμα
“Implants” η ανάλυση γίνεται πρώτα με σταθερή ένταση στην είσοδο και καταγραφή
όλων των ηλεκτροδίων και μετά για κάθε ηλεκτρόδιο με αυξανόμενη ένταση (εικ.7.10).
Οι παράμετροι διέγερσης του Diagnostic Programming Software (DPS) είναι, τρόπος
διέγερσης BP+1, εύρος ώσεως (pulse width) 200μs/phase, ένταση ρεύματος (current
level) >130, ρυθμός ώσεων (pulse rate) >250 Hz, διέγερση “on time” 1000 ms και
διέγερση “off time” 1ms. Ο συνδυασμός των παραμέτρων διέγερσης προκαλεί μία
συνεχή σειρά ώσεων στη συχνότητα διέγερσης με κορυφαία ένταση 300μΑ.

Εικόνα 7.10. Καταγραφή της AEV, στο ηλεκτρόδιο 1, από το πρόγραμμα “Implants”.

Σε λίγες μόνο περιπτώσεις η ένταση αυτή είναι πάνω από τον ουδό ανοχής του ασθενή,
οπότε και η ένταση ρυθμίζεται σύμφωνα με τον ουδό ανοχής στα συγκεκριμένα
ηλεκτρόδια. Η έξοδος από το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μία, αρνητικής ισόρροπης
φόρτισης διφασική κυματομορφή.
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Εικόνα 7.11. Το διφασικό, αρχικής αρνητικής φάσης, ρεύμα εξόδου του κοχλιακού εμφυτεύματος
Nucleus παρουσιάζεται (άνω κυματομορφή) μαζί με τους συνήθεις χαρακτηριστικούς τύπους ΑΕV,
που λαμβάνονται με επιφανειακά ηλεκτρόδια, αρχικής αρνητικής φάσης (μέση κυματομορφή) ή με
ανάστροφη φάση που μερικές φορές παρατηρούνται στα μεσαία και στα κορυφαία ηλεκτρόδια
(κάτω καταγραφή).

Η εικόνα 7.11 δείχνει τις κυματομορφές της ηλεκτρικής διέγερσης, το αναμενόμενο
“φυσιολογικό” AEV και το “ανάστροφο” AEV. Ανάστροφες κυματομορφές είναι πολύ
τυπικές από τα μεσαία και τα κορυφαία ηλεκτρόδια της συσκευής Nucleus όταν ο
τρόπος διέγερσης είναι ΒP+1. Οι μετά την ανάλυση κυματομορφές δείχνουν τυπικά μία
ελαφρά παραμόρφωση που οφείλεται στις χωρητικές δυνατότητες των ηλεκτροδίων
διέγερσης.
Κάθε ένα ηλεκτρόδιο μπορεί να εξετασθεί χωριστά κατά διαδοχικό τρόπο, δηλ. από τη
βάση (ηλεκτρόδιο 1) στη κορυφή (ηλεκτρόδιο 22). Αυτή η σειρά διαδοχής είναι
προτιμότερη διότι οι μεγάλες απαντήσεις προέρχονται από τα ηλεκτρόδια της βάσης. Ο
συνολικός χρόνος εξέτασης κυμαίνεται από 5΄-10΄.
H εικόνα 7.12 δείχνει τις AEV απαντήσεις για τα 20 ηλεκτρόδια με τύπο διέγερσης
Β+1, με Κ.Ε. Nucleus. Ο ρυθμός διέγερσης στα 250 Hz δίνει δύο μετρητές
κυματομορφές μέσα στο χρόνο ανάλυσης 10 ms, καθώς το διάστημα μεταξύ των
ερεθισμάτων είναι 4ms. Τα ηλεκτρόδια 1-8 δείχνουν μία σειρά από αρνητικές κυρίως
απαντήσεις που διαφέρουν σε εύρος από τη βάση στη κορυφή. Τυπικά το εύρος της
AEV κυματομορφής στο τύπο διέγερσης Β+1 μειώνεται σταθερά από τη βάση προς τη
κορυφή διότι το ρεύμα ρέει στα ζεύγη των ηλεκτροδίων που είναι πιο βαθιά μέσα στο
κοχλία. Οι ηλεκτρικές τάσεις από κάθε διεγειρόμενο ζεύγος ηλεκτροδίων πρέπει να
εξέλθουν από το κοχλία, προφανώς μέσω της στρόγγυλης θυρίδας, στα επιφανειακά
ηλεκτρόδια καταγραφής. Στη περίπτωση του ασθενούς, στο παράδειγμα, οι AEV
κυματομορφές είναι ανάστροφης φάσης στα ηλεκτρόδια 10-16, ενώ στα ηλεκτρόδια
18-20 είναι κυρίως αρνητικής φάσης. Στα ηλεκτρόδια 9 και 17 όπου ξεκινούν οι
αναστροφές της φάσης παρατηρείται μηδενική τάση.
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Εικόνα 7.12. AEV απαντήσεις από τα 20 ενεργά ηλεκτρόδια σε κοχλιακό εμφύτευμα Νucleus. H
διέγερση έγινε με ρεύμα 300 μΑ σε αναλογία 250 ώσεις/s. Ο τρόπος διέγερσης ήταν Β+1.
Παρατηρεί κανείς τις διαφορές στο εύρος των AEV κυματομορφών από κάθε ηλεκτρόδιο. Το
εύρος αυτών των απαντήσεων κυμαίνεται από 20 – 75 μV. Αναστροφές της φάσης και δύο
μηδενικά σημεία στα ηλεκτρόδια 9 και 17.

Η εικόνα 7.13 δείχνει μία σύνοψη των Β+1 κυματομορφών AEV σε 30 ασθενείς με
κοχλιακό εμφύτευμα Νucleus. Για κάθε ηλεκτρόδιο σημειώνεται η μέση + 1 SD
απόκλιση από κορυφή σε κορυφή, του εύρους των κυματομορφών AEV. Το εύρος των
απαντήσεων ήταν μετρητό από μία ελάχιστη τιμή κορυφής 5-10 μV στα κορυφαία
ηλεκτρόδια μέχρι τη μέγιστη τιμή κορυφής 700 μV που παρατηρήθηκε στα βασικά
ηλεκτρόδια. Η μεταβλητότητα των απαντήσεων είναι μεγαλύτερη στη περιοχή της
βάσης του κοχλία. Οι απαντήσεις μικρού εύρους από τα κορυφαία ηλεκτρόδια με τον
τρόπο διέγερσης Β+1 μπορεί να ενισχυθούν με άλλη τεχνική AEV που περιέγραψαν
διάφοροι συγγραφείς322,323,329. Mε τη τεχνική αυτή, κάθε ενεργό ηλεκτρόδιο κάνει
ζεύγος με ένα ή με σειρά συγκεκριμένων ηλεκτροδίων. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη
ροή του ρεύματος από κάθε ένα από τα άλλα ηλεκτρόδια (2-22) προς το ηλεκτρόδιο 1.
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Εικόνα 7.13. Η μέση και + 1SD τιμή του εύρους, από κορυφή σε κορυφή, των αναλυθέντων
ηλεκτροδιακών τάσεων (AEV) σημειώνονται για κάθε ηλεκτρόδιο σε 30 ενήλικες ασθενείς. Οι
απαντήσεις ελήφθησαν με μέγιστο ρεύμα 300 μΑ (εύρος ώσεως=200 μs, επίπεδο ρεύματος
προγραμματισμού = 126) και ρυθμό ώσεων 250 Hz. To εύρος της απάντησης ήταν μετρητό από
1μV στα κορυφαία ηλεκτρόδια μέχρι τις μέγιστες τιμές 700 μV που παρατηρήθηκαν σε μερικά
βασικά ηλεκτρόδια.

Η εικόνα 7.14 δείχνει ένα παράδειγμα AEV κυματομορφών. Tο αποκαλούμενο
διεγερσιόγραμμα (stimulogram) παριστάνει τη διαδοχική διέγερση των ηλεκτροδίων 122, που έχουν κάνει ζεύγος με το ουδέτερο ηλεκτρόδιο 1.
Έτσι το ηλεκτρόδιο 1 εξετάζεται σε CG αφού συνδέεται με όλα τα ηλεκτρόδια ως CGs
όταν το εξ ορισμού ουδέτερο (indifferent) ηλεκτρόδιο, ορίζεται ως ηλεκτρόδιο 1 για το
ενεργό ηλεκτρόδιο 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο με την χρήση ρεύματος χαμηλής έντασης
(35 μA σε αυτό το παράδειγμα ) μπορεί να ληφθούν γρήγορα από κάθε ένα ηλεκτρόδιο
ευδιάκριτες κυματομορφές AEV. Προφανώς το οριζόμενο ως ενεργό ή ουδέτερο
ηλεκτρόδιο πρέπει να λειτουργεί, για να είναι η τεχνική αποτελεσματική322.
Μολονότι διάφοροι τρόποι διέγερσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των
AEVs από ένα πολυκάναλο κοχλιακό εμφύτευμα, εν τούτοις συνιστάται η χρήση του
ηλεκτροδίου της βάσης ή του εξωκοχλιακού ηλεκτροδίου, ως ουδέτερου ηλεκτροδίου.
Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μονοπολική τεχνική διέγερσης, το εύρος των AEV
αυξάνει αναλογικά με το εύρος της διέγερσης. Το εύρος των AEVs από τα κορυφαία
ηλεκτρόδια είναι σημαντικά μεγαλύτερο με αυτό το τρόπο διέγερσης, με ρεύμα
διέγερσης 65 μΑ σε σύγκριση με τις τιμές AEV των κορυφαίων ηλεκτροδίων που
λαμβάνονται με τη διέγερση Β+1, με ρεύμα 300 μΑ. Έτσι, για τη μέτρηση των ΑEVs
είναι προτιμότερη η χρήση της διπολικής διέγερσης μεγάλου εύρους, από ό,τι η
διέγερση Β+1 319,326,330 ή η διέγερση CG 331.
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Εικόνα 7.14. Διεγερσιόγραμμα (Stimulogram) ΑΕVs με σταθερό τρόπο διέγερσης που
χρησιμοποιεί το πιο βασικό ηλεκτρόδιο (Ε1) ως ουδέτερο (indifferent) προς όλα τα άλλα
ηλεκτρόδια. Το ρεύμα διέγερσης ήταν σταθερό στα 35 μΑ. Παρατηρείται ότι το εύρος των AEV
αυξάνει από τις βασικές στις κορυφαίες θέσεις διέγερσης σε αντίθεση με τις AEVs που
λαμβάνονται με διέγερση Β+1. Οι παράμετροι διέγερσης ήταν: ρυθμός = 700 Ηz, εύρος ρεύματος
= 20 (35 μΑ), εύρος ώσεως = 200 ms/phase. Αcquisition = 400 averages, preamplifier filtering
1-10.000 Hz.

Πρόσθετες Παράμετροι
Υπάρχουν πρόσθετες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη, διότι μπορεί να
έχουν σαν αποτέλεσμα τη παραμόρφωση των AEVs.
• Επίδραση του κέρδους ενίσχυσης
Για τη μέτρηση των ΑEVs είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το ίδιο επίπεδο κέρδους
στη προενίσχυση, το οποίο τυπικά καθορίζεται σε ευαισθησία 1.000 μV (κέρδος
2.400).
Το κέρδος αυτό συνήθως είναι αρκετό για να μετρήσουμε AEVs > 100 και < 1.000 μV.
Εάν οι AEVs ξεπερνούν το 1.000 μV τότε θεωρούμε ότι η ευαισθησία του ενισχυτή
πρέπει να μειωθεί για να αποφύγουμε το ψαλίδισμα των κορυφών (peak clipping). Εάν
οι AEVs είναι < 100 μV, τότε η ευαισθησία του ενισχυτή πρέπει να αυξηθεί για να
επιτυγχάνεται καλύτερη ανάλυση των κυματομορφών.
• Επίδραση του ζωνικού εύρους του ενισχυτή
Οι ΑEVs μπορεί να παραμορφωθούν εύκολα όταν χρησιμοποιούμε περιορισμένο
ζωνικό εύρος στο προενισχυτή (π.χ. 300-3.000 Hz). Η χρήση μεγάλου ζωνικού εύρους
μειώνει τη παραμόρφωση των κυματομορφών. Σε ερευνητικές και κλινικές μελέτες
χρησιμοποιήθηκε σταθερό ζωνικό εύρος 1-10.000 Hz και μετρήθηκε η επίδραση των
συστηματικών μεταβολών του ζωνικού εύρους ενίσχυσης, σε ενήλικες ασθενείς με
κοχλιακό εμφύτευμα, στους οποίους έγινε εισαγωγή όλων των ηλεκτροδίων. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλής συχνότητας όρια αποκοπής < 3.000 Hz και
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χαμηλής συχνότητας > 30 Hz προκαλούν παραμόρφωση των AEVs, όπως ασύμμετρες
διφασικές AEVs και μειωμένο εύρος από κορυφή σε κορυφή319,320.
• Σχεδιασμοί καταγραφικών ηλεκτροδίων
Οι AEVs με το μεγαλύτερο εύρος λαμβάνονται με σύστοιχο στο Cz ηλεκτρόδιο
καταγραφής. ΄Όταν το ανάστροφο (inverting) ηλεκτρόδιο (-) μετακινείται από το Cz
στο FPz τότε το εύρος των AEVs μειώνεται κατά 10%. Πρόσθετη μείωση του εύρους
κατά 10% συμβαίνει όταν το ανάστροφο ηλεκτρόδιο τοποθετείται στην αντίθετη
μαστοειδή.
• Επίδραση της παρεμβολής των ραδιοσυχνοτήτων
Όταν οι AEVs είναι μικρού εύρους (< 10 μV p-p ), ή όταν τα καταγραφικά ηλεκτρόδια
είναι κοντά στο κεφαλικό καλώδιο διαβίβασης του κοχλιακού εμφυτεύματος, τότε
σήματα artifacts από τον μεταφορέα ραδιοσυχνοτήτων στον δέκτη-διεγέρτη του
κοχλιακού εμφυτεύματος μπορεί να παρεμβάλλονται στις καταγραφόμενες
κυματομορφές, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.15. Το σήμα ραδιοσυχνότητας που
χρησιμοποιείται για να διαβιβάσει τις οδηγίες των δεδομένων μπορεί να αποκλεισθεί με
ένα φίλτρο ραδιοσυχνότητας μεταξύ των επιφανειακών ηλεκτροδίων και του
προενισχυτή του συστήματος των προκλητών δυναμικών. Στην εικόνα 7.15, η
καταγραφή Α δίνει μία κανονική κυματομορφή AEV. Η τοποθέτηση των
καταγραφικών ηλεκτροδίων πολύ κοντά στο καλώδιο διαβίβασης προκαλεί την
εμφάνιση της καταγραφής Β. Η αύξηση της έντασης του ρεύματος διέγερσης σε ένα
κορυφαίο ηλεκτρόδιο προκαλεί την εμφάνιση της καταγραφής C. Δεδομένου ότι οι
επιδράσεις της ραδιοσυχνότητας επηρεάζονται από τις σχετικές θέσεις του κεφαλικού
καλωδίου και των καταγραφικών ηλεκτροδίων, είναι βασικό να υπάρχει φίλτρο
ραδιοσυχνότητας στην είσοδο του συστήματος των προκλητών δυναμικών για να
αποκλείει τη μεταβίβαση της ραδιοσυχνότητας που συλλέγεται από τα καταγραφικά
ηλεκτρόδια. Χωρίς φιλτράρισμα, η παρεμβολή της ραδιοσυχνότητας παραμορφώνει ή
αποκλείει τη καταγραφή των κυματομορφών AEV.

Εικόνα 7.15. Τα ραδιοσήματα που μεταβιβάζονται από το κοχλιακό εμφύτευμα μπορούν
μεταβάλουν τη μορφολογία των AEV κυματομορφών. Η εγγραφή Α δείχνει μία ομαλή διφασική
κυματομορφή. Οι εγγραφές Β και C δείχνουν παραμορφώσεις που οφείλονται στα ραδιοσήματα,
όταν δεν χρησιμοποιείται ανάλογο φίλτρο ή όταν το ηλεκτρόδιο καταγραφής τοποθετείται κοντά
στο κεφαλικό καλώδιο.

• Eπίδραση του τρόπου διέγερσης CG
Eφόσον μερικοί κλινικοί προτιμούν να προγραμματίζουν τους μικρούς ασθενείς τους
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με το σχεδιασμό CG, οι κυματομορφές AEV πρέπει επίσης να μετρούνται με το CG.
Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η διέγερση CG μπορεί να παραμορφώνει τις AEVs
(εικόνα 7.16).

Έξοδος από το
εμφύτευμα

AEV καταγραφή
BP + 1

AEV καταγραφή
CG

Εικόνα 7.16. Ο αρχικός παλμός και οι καταγραφές με διπολικό ερεθισμό και κοινής γείωσης.

Στο διπολικό τρόπο διέγερσης, η ροή του ρεύματος περιορίζεται περισσότερο μεταξύ
των ενεργών και των ουδέτερων ηλεκτροδίων. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείται
μεγάλου εύρους διπολική διέγερση με το ηλεκτρόδιο της βάσης, ως ουδέτερο
ηλεκτρόδιο, όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε τις AEV κυματομορφές. Εάν
χρησιμοποιείται η διέγερση CG, τότε πρέπει να συγκρίνεται με τα αποτελέσματα της
διπολικής διέγερσης.
7.5.4. Ηλεκτρικό αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα (ESR, Electrical
Stapedius Reflex)
To ηλεκτρικό αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα είναι μία αντικειμενική μέτρηση
που συμβάλει στην επιβεβαίωση του επιπέδου της ακουστικής ικανότητας των
ασθενών με κοχλιακό εμφύτευμα. Το αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα στους
ήχους έχει χρησιμοποιηθεί στη κλινική ακοολογία για την εκτίμηση της βαρηκοΐας και
τη ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας. Εφ' όσον το αντανακλαστικό παράγεται, είναι
χρήσιμο για την ηλεκτρική εξέταση. Το αντανακλαστικό απουσιάζει σε ποσοστό 25%
των ασθενών με κοχλιακό εμφύτευμα332-334. Το ESR σήμερα χρησιμοποιείται
διεγχειρητικά για την οπτική επαλήθευση της λειτουργίας του εμφυτεύματος, αλλά και
μετεγχειρητικά για την εκτίμηση των επιπέδων ανοχής και τη ρύθμιση του επεξεργαστή
ομιλίας333,335,336.
To ESR εκλύεται μετά από ηλεκτρική διέγερση μέσω της ηλεκτροδιακής βελόνης του
ακρωτηρίου ή μέσω των ηλεκτροδίων του κοχλιακού εμφυτεύματος. Τα ηλεκτρικά
ερεθίσματα χορηγούνται είτε από το διεγέρτη του ακρωτηρίου, είτε από τον
ενεργοποιημένο, με υπολογιστή, επεξεργαστή ομιλίας του κοχλιακού εμφυτεύματος.
Το σήμα είναι μία ηλεκτρική ώση 250-1.000 ms, με ειδικό ρυθμό (π.χ. 220 pulses /s ).
H γέφυρα ηλεκτροακουστικής αντίστασης συνδέεται με τον ασθενή κατά τον ίδιο
τρόπο που χρησιμοποιείται για τη λήψη του ακουστικού αντανακλαστικού. Η εξέταση
του ετερόπλευρου (contralateral) αυτιού είναι προτιμότερη από την εξέταση του
σύστοιχου (ipsilateral) αυτιού. H σύνδεση της γέφυρας ακουστικής αντίστασης με
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ηλεκτρονικό υπολογιστή επιτρέπει τη παρατήρηση και την αλγεβρική ανάλυση των
απαντήσεων του αντανακλαστικού.
Ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση είναι ελάχιστος όταν ο ασθενής είναι
συνεργάσιμος ή όταν κοιμάται. Όταν η εξέταση εφαρμόζεται διεγχειρητικά πρέπει να
αποφεύγεται η χορήγηση μυοχαλαρωτικών για να μη καταργηθεί το αντανακλαστικό.
Το ESR εμφανίζει αύξηση του εύρους και μετά από σάρωση, το εύρος δίνει ενδείξεις
για τα επίπεδα ανοχής του ασθενή. Η απουσία απάντησης του αντανακλαστικού, όπως
συμβαίνει με κάθε ηλεκτροφυσιολογική μέθοδο, πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή.
Στη τεχνική για τη καταγραφή και ανάλυση του ESR, από ασθενή με πολυκάναλο
κοχλιακό εμφύτευμα, το ESR λαμβάνεται από διάφορα ηλεκτρόδια και μελετάται η
ανάπτυξη του εύρους του335. Οι μετρήσεις του εύρους του ESR συμβάλλουν στη
πρόβλεψη της δυναμικής σειράς του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για κάθε
ηλεκτρόδιο. Έχει αποδειχθεί ότι το επίπεδο σάρωσης του ESR ανταποκρίνεται καλώς
με το επιθυμητό επίπεδο ακουστότητας του ασθενή.
Σε μελέτες ασθενών με κοχλιακό εμφύτευμα, συγκρίθηκε ο ουδός του ESR με το
επίπεδο ανοχής (comfort level) της μονάδας προγραμματισμού του Κ.Ε. Νucleus και
μετρήθηκε το εύρος του ESR σε 3 ηλεκτρόδια σε κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας τον
ίδιο τρόπο διέγερσης, όσον αφορά το ηλεκτρικό ερέθισμα, το ρυθμό ώσεων και το
εύρος ώσεως. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο του ρεύματος που απαιτήθηκε
για την έκλυση του ESR αντιστοιχούσε με τις ρυθμίσεις του επιπέδου ανοχής στο
πρόγραμμα του επεξεργαστή ομιλίας334.
Στην εικόνα 7.17 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, με τη χρήση τριών
διαφορετικών μεθόδων, για τον προσδιορισμό του επιπέδου ανοχής του ασθενή.
Ρυθμίσεις που έγιναν από ακοολόγο (Α), ρυθμίσεις από τον ασθενή με τη βοήθεια του
πληκτρολογίου του υπολογιστή (S) και ρυθμίσεις από τον ασθενή με τη βοήθεια
επιλογέα ελέγχου (Κ). Και οι τρεις μέθοδοι είχαν ισχυρή συσχέτιση (r =0.85) με το
ετερόπλευρο ESR337.

Εικόνα 7.17. Είναι εμφανής η συσχέτιση (r = 0.85) μεταξύ του ουδού ESR και του ηλεκτρικού
επιπέδου ανοχής του προγράμματος του επεξεργαστή ομιλίας. Οι μετρήσεις ελήφθησαν από 17
ενήλικες ασθενείς με κοχλιακό εμφύτευμα Nucleus. Ο ουδός R ελήφθη με τρεις διαφορετικές
μεθόδους που περιγράφονται στο κείμενο.

Μία άλλη μελέτη για την ανάπτυξη του εύρους του ESR σε ασθενείς με κοχλιακό
εμφύτευμα, χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους διέγερσης από ΒP+1 σε BP+3 333. Η
ανάπτυξη του εύρους υψώθηκε, όταν διευρύνθηκε ο τρόπος διέγερσης, από 1.5 σε 2.3
και 3.1 mm (διέγερση ΒP+1, BP+2 και BP+3, αντίστοιχα) και η σάρωση του εύρους
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ήταν κοντά στον ουδό ανοχής της μονάδας προγραμματισμού με τον ίδιο τρόπο
διέγερσης. Τα ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της ακουστικής
συμπεριφοράς του ασθενή με κοχλιακό εμφύτευμα Nucleus, δηλαδή όσο διευρύνεται ο
τρόπος διέγερσης, τα επίπεδα ουδού (Threshold level) και ανοχής (Comfort level)
γενικώς αυξάνουν. Το ESR ελήφθη σε ποσοστό 76% των ασθενών που μελετήθηκαν. Η
απουσία του ESR σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να οφείλεται στη χορήγηση
ανεπαρκούς ποσού ρεύματος ή και στον αριθμό των λειτουργικών ινών του ακουστικού
νεύρου. Στην εξέταση ESR πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη και να εξετάζεται
ενδεχόμενη παθολογία στο μέσο αυτί στη πλευρά που τοποθετείται το βύσμα της
γέφυρας ακουστικής αντίστασης (probe ear) όταν απουσιάζει το αντανακλαστικό. Κατά
τη διάρκεια της επέμβασης το ESR μπορεί να επηρεάζεται από τα αναισθητικά
φάρμακα338.
7.5.5. Hλεκτρικά Προκλητά Νευρικά Δυναμικά (ΕCΑP, Εlectrically Evoked
Compound Action Potentials) και NRT™ (Neural Response Telemetry)
Τα ενδοκοχλιακά ηλεκτρικά προκλητά νευρικά δυναμικά (ECAP) είναι μία τεχνική που
αναπτύχθηκε από τις προσπάθειες για τον προγραμματισμό των κοχλιακών
εμφυτευμάτων339.
Είναι μια σύντομη, μη επεμβατική, αντικειμενική μέθοδος ελέγχου της λειτουργίας του
ακουστικού νεύρου.
Η μέθοδος αυτή σήμερα εφαρμόζεται σε όλα τα κοχλιακά εμφυτεύματα Nucleus® της
Cochlear, με τη τηλεμετρία των απαντήσεων του ακουστικού νεύρου NRT ™ (Neural
Response Telemetry).

Εικόνα 7.18. Καταγραφή των ενδοκοχλιακών ηλεκτρικών προκλητών νευρικών δυναμικών
(ECAP)
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Η NRT βασίζεται στην έρευνα των Brown και Abbas από το University of Iowa, που
απέδειξαν οτι τα ECAP εκτός από την εξωκοχλιακή διέγερση, που επιτυγχάνεται με τη
τοποθέτηση σφαιρικού ηλεκτροδίου στη φωλέα της στρόγγυλης θυρίδας, μπορούν να
καταγραφούν με ενδοκοχλιακή διέγερση από το ηλεκτρόδιο του Κ.Ε (εικόνα 7.18).
Συνήθως με την τηλεμετρία στα εμφυτεύματα ελέγχουμε το ηλεκτρονικό σύστημα,
εκτιμώντας τη κατάστασή του και την αντίσταση των ηλεκτροδίων. Για πρώτη φορά
τοποθετήθηκε μέσα στο εμφύτευμα ένας μικρός ενισχυτής και ένας μετατροπέας
σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό, επιτρέποντας το σύστημα του Κ.Ε. να λειτουργεί
σαν ένα σύστημα προκλητών δυναμικών340-342.
Το πρόγραμμα λειτουργίας αναπτύχθηκε από τους Norbert Dillier και Waikong Lai,
από την ΩΡΛ κλινική του University Hospital, Zurich, Switzerland σε συνεργασία με
την Cochlear το 1995343-345. Οι πρώτες NRT απαντήσεις καταγράφηκαν σε έναν δέκτη
του εμφυτεύματος Nucleus 24 τον Αύγουστο του 1996. Η NRT έχει αποδειχθεί ένα
πολύτιμο εργαλείο, καθότι έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες ενήλικες και παιδιά με
αναφερόμενο ποσοστό επιτυχίας πάνω από 95%346,347.
Η απάντηση NRT είναι η ECAP που δημιουργείται από συγκεκριμένο νευρικό
πληθυσμό κοντά στο ηλεκτρόδιο που δίνει το ηλεκτρικό ερέθισμα και καταγράφεται
από τα γειτονικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά ώστε να
διαπιστώνεται η απάντηση των απολήξεων του ακουστικού νεύρου στην ηλεκτρική
διέγερση από το εμφύτευμα, καθώς και το εύρος της, άρα και ο ουδός της. Αυτή η
καταγραφή των ενδοκοχλιακών δυναμικών, χρησιμοποιώντας την τηλεμετρία του
κοχλιακού εμφυτεύματος, επαληθεύει την καλή λειτουργία του συστήματος και
βοηθάει στην προσαρμογή και στην ρύθμιση του Κ.Ε., κυρίως στα μικρά παιδιά που
δεν μπορούν να συνεργαστούν.
Με τον όρο τηλεμετρία εννοούμε τη μεταφορά πληροφοριών από το εμφύτευμα στον
επεξεργαστή ομιλίας και κατόπιν στον υπολογιστή και αντίστροφα. Αυτή η αμφίδρομη
ιδιότητα του εμφυτεύματος επιτρέπει τις οδηγίες ή τις εντολές να σταλούν μέσω του
δέρματος στο εμφύτευμα και οι πληροφορίες να κωδικοποιηθούν και να σταλούν πίσω
μέσω σύζευξης με ραδιοκύματα (RF) για να αναλυθούν και να προβληθούν.
Η NRT μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την ανάγκη
οποιοιδήποτε πρόσθετου εξοπλισμού, γι’ αυτό πλεονεκτεί έναντι άλλων τεχνικών
μέτρησης προκλητών δυναμικών, όπως τα Εlectrically Evoked Auditory Brainstem
Response (EABR), για την αντικειμενική μέτρηση των απαντήσεων του ακουστικού
νεύρου κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Δεν απαιτεί εξωτερικά
ηλεκτρόδια καταγραφής, δεν επηρεάζεται από κινήσεις ή μυϊκές συσπάσεις και επειδή
η απάντηση NRT είναι σε ένα κοντινό πεδίο, ο αριθμός δειγμάτων που απαιτούνται για
μια ξεκάθαρη απάντηση είναι πολύ μικρότερος, προσφέροντας ένα πολύ συντομότερο
χρόνο εξέτασης με ισχυρές και αξιόπιστες απαντήσεις348,349. Αρκεί να ενωθεί ο
επεξεργαστής ομιλίας SPrint με έναν υπολογιστή με το πρόγραμμα NRT.
Ένα από τα ηλεκτρόδια - επαφές του εμφυτεύματος δίνει ένα παλμό, σε μορφή
διφασικών ηλεκτρικών ώσεων, στις νευρικές απολήξεις του ακουστικού νεύρου που
εφάπτονται σ’ αυτό. Ένα άλλο γειτονικό ηλεκτρόδιο καταγράφει την απάντηση, το
σύνθετο νευρικό δυναμικό του ακουστικού νεύρου, στην ηλεκτρική διέγερση. Αυτή η
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για κάθε ηλεκτρόδιο, δηλαδή σε 22 περιοχές, με
συνολικό χρόνο λιγότερο από 5 λεπτά350.
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Εικόνα 7.19. Η διάταξη καταγραφής της NRT.

Το εμφύτευμα στέλνει τις απαντήσεις πίσω στον υπολογιστή, μέσω του συστήματος
προγραμματισμού (Clinical Programming System) και της κάρτας σύζευξης (IF 5) ή
δια της φορητής συσκευής PPS (Portable Programming System)(εικόνα 7.19). Το
πρόγραμμα NRT δέχεται το σήμα της τηλεμετρίας, το επεξεργάζεται με ειδικούς
αλγόριθμους και το προβάλει στην οθόνη του υπολογιστή. Το αποτέλεσμα είναι μια
κυματομορφή του νευρικού δυναμικού που ονομάζονται ηλεκτρικά προκλητά νευρικά
δυναμικά, ECAP (electrically evoked compound action potential), ή EAP (whole-nerve
action potential). Η EAP είναι στην ουσία μία ενδοκοχλιακή καταγραφή του επάρματος
I από τα EABR.
Επιβεβαιώνεται η σωστή σύζευξη του εμφυτεύματος με τον εξωτερικό επεξεργαστή
ομιλίας και η αποτελεσματική διέγερση όλων των περιοχών των απολήξεων του
ακουστικού νεύρου, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Διευκολύνει την ρύθμιση του
ουδού διέγερσης (T, threshold) και ανοχής (C, comfort), σε όλα τα ηλεκτρόδια, με
αποτέλεσμα έναν σωστό προγραμματισμό (MAP) ακόμα και σε 12 μηνών παιδιά. Δίνει
πληροφορίες για την επιλογή του καλύτερου ρυθμού ερεθισμού και σε πια ηλεκτρόδια,
για κάθε χρήστη Κ.Ε., και ελέγχει την διεγερσιμότητα του ακουστικού νεύρου σε
βάθος χρόνου.
Η ECAP έχει ένα βραχύ λανθάνοντα χρόνο που ακολουθεί το ερέθισμα και το artefact
σήμα είναι σημαντικά ευρύτερο από αυτό της νευρικής απάντησης. Για να καταγραφεί
η νευρική απάντηση, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα πρώιμο masking ή αφαιρεί το
masker/ερέθισμα, ώστε να απομακρύνει το artefact σήμα από την τελική κυματομορφή.
Αυτή η τεχνική στηρίζεται στην περίοδο αδράνειας του ακουστικού νεύρου. Κάθε
φορά που δίδεται ένα ερέθισμα, υπάρχει ένα σήμα artefact και μία νευρική απάντηση
που εξαρτάται από το χρόνο του πρώιμου masking339.
Για να καταγραφεί το δυναμικό, το πρόγραμμα μετράει δύο σειρές από 16 δείγματα
(sample), που το καθένα από αυτά κωδικοποιείται και στέλνεται πίσω στον
επεξεργαστή με την τηλεμετρία (εικόνα 7.20).
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Η κυματομορφή ECAP ανακατασκευάζεται από τα 32 αυτά δείγματα και απεικονίζεται
από το πρόγραμμα NRT.
RF προς το Κ.Ε.

Start time, Tst = 35μs - 1.6ms
Sample interval, Tint = 100us

Ερέθισμα
ECAP
Ts

RF από το Κ.Ε.
(1η σειρά παλμών)

Tint

Ts

RF από το Κ.Ε.
(2η σειρά παλμών)
Αποτέλεσμα
ανακατασκευής
της CAP (32 sample)
Εικόνα 7.20. Ο τρόπος απεικόνισης της NRT.

Το εμφύτευμα έχει δύο εξωκοχλιακά ηλεκτρόδια γείωσης, MP1 και MP2, που
χρησιμοποιούνται για να απομονώσουν το κύκλωμα ερεθισμού από αυτό της
καταγραφής. Για τον λόγο αυτό, διεγχειρητικά, οι καταγραφές γίνονται μετά την
συρραφή του κρημνού (εικόνα 7.21) 351.
Το θετικό ηλεκτρόδιο καταγραφής της νευρικής δραστηριότητας, βρίσκεται
ενδοκοχλιακά δίπλα σ’ αυτό που ερεθίζει. Το εμφύτευμα μπορεί να ερεθίζει και να
καταγράφει από οποιοδήποτε ενδοκοχλιακό ηλεκτρόδιο, αλλά καλύτερα να είναι
διαφορετικά. Ο ερεθισμός και η καταγραφή μπορούν να γίνουν σε διπολικό ή
μονοπολικό τρόπο λειτουργίας, με ρυθμό ερεθισμού των διφασικών παλμών από 5 έως
400 παλμούς το δευτερόλεπτο.

Ερεθισμ ός
Καταγραφή

Εικόνα 7.21. Τα ηλεκτρόδια καταγραφής της NRT.

Στην NRT υπάρχουν τέσσερις σημαντικοί χρόνοι (εικόνα 7.22) 352.
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A. Δίδεται το σήμα ερεθισμού. Η καταγραφή αυτού του χρόνου περιέχει και τη νευρική
απάντηση και το σήμα artefact.
Β. Δίδεται ο masker και ακολουθεί ένα βραχύ διάλειμμα μέχρι το ερέθισμα (the
masker advance). Αυτό επιτρέπει μια καταγραφή με το σήμα artefact και την νευρική
δραστηριότητα, λόγω του οτι ο masker προσθέτει το artefact από το ερέθισμα. Αν το
διάλειμμα είναι πολύ βραχύ δεν θα υπάρχει νευρική δραστηριότητα γιατί το νεύρο θα
βρίσκεται σε περίοδο αδράνειας.
C. Επαναλαμβάνεται η διαδοχή masker - ερέθισμα, αλλά με το ερέθισμα ρυθμισμένο
στο ελάχιστο τόσο που να θεωρείται κατάσταση χωρίς ερέθισμα. Αυτή η καταγραφή
προσφέρει το masker artefact και την ενσωματωμένη νευρική δραστηριότητα, (B-C =
ερέθισμα, σήμα artefact), (A – (B-C) = νευρική απάντηση στο ερέθισμα).
D. Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο ενισχυτής των καταγραφών, δημιουργεί ένα σήμα
artefact. Αυτό εξαλείφεται με την αφαίρεση (A-B+C-D).

Απάντηση = (A - B + C - D)
A

A:

NRT

Probe
only
150 µV

B:

300

Masker &
Probe

µV
150

Amplitude

B

A - (B - (C - D))

Masker Advance

C

C:

Masker
only

-150
Time = 0.0

D

D:

P2

0

-300
0.0

SwitchOn
Artefact

0.0

0.5

1.0
1.5
Time

2.0

N1
0.5

1.0
1.5
Time

2.0

2.5

ms

2.5 ms

Εικόνα 7.22. Οι τέσσερις χρόνοι της καταγραφής NRT.

Η τελική μορφή της καταγραφής, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι μια
κυματομορφή με μία αρνητική κορυφή (peak) N1 που την ακολουθεί μία θετική
κορυφή P1 (εικόνα 7.23). Ο χρόνος καθυστέρησης ή λανθάνον (latency) της N1 είναι
περίπου 0,2 με 0,4 ms και της P1 είναι περίπου 0,5 με 1,0 ms350,353.
Μια σπανιότερη κυματομορφή έχει δύο θετικές αιχμές, P1 και P2 (εικόνα 7.23). Οι
λανθάνουσες καταστάσεις P1 και P2 είναι 0.4-0.5 ms και 0.6-0.7 ms αντίστοιχα354, και
αυτή η P1 λανθάνουσα κατάσταση τείνει να είναι μικρότερη από αυτή που βρέθηκε
στην πιο χαρακτηριστική NRT κυματομορφή με μια ενιαία P1 αιχμή, η οποία είναι 0.51.0 ms. Η κυματομορφή με το διπλό θετικό μέγιστο βρέθηκε σε μόνο 3% των
περιπτώσεων σε μια πολυκεντρική ευρωπαϊκή έρευνα με 170 ενήλικες δέκτες353. Oι P1
και P2 κυματομορφές βρέθηκαν κυρίως σε ακραία ηλεκτρόδια και μπορεί να
σχετίζονται με τη δραστηριότητα απομακρυσμένων δενδριτών και των πιο κεντρικών
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νευριτών354,355.
Ο χρόνος καθυστέρησης των ECAP είναι μικρότερος από το ακουστικό ABR, διότι
παρακάμπτονται οι μηχανισμοί μεταβίβασης και μετασχηματισμού του μέσου αυτιού.
Γι’ αυτό η καταγραφή της απάντησης είναι δύσκολη διότι το artifact από την ηλεκτρική
διέγερση μπορεί εύκολα να επικαλύψει το βραχύ χρόνο καθυστέρησης.

Εικόνα 7.23. Οι δύο βασικοί τύποι κυματομορφών της NRT.

Το εύρος της απάντησης (amplitude) είναι η διαφορά από τη N1 έως τη P1, μετριέται
σε εκατοστιαίες μονάδες των μVs και αλλάζει ανάλογα με την ένταση του ερεθίσματος
(CL, current level) και τον ασθενή (εικόνα 7.24). Ένα μικρό εύρος μπορεί να είναι <
100 μVs356.

P1

Εύρος

N1

Εικόνα 7.24. Μέτρηση του εύρους της απάντησης NRT και οι αλλαγές του εύρους της NRT,
ανάλογα με την ένταση του ερεθίσματος.

Κλινικά δύο είναι τα μεγέθη που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Ο ουδός της ECAP, που
ορίζεται ως η ένταση του ερεθίσματος (CL) όπου η ECAP μόλις αρχίζει να ανιχνεύεται
και αναφέρεται ως “T-NRT” (Threshold - NRT). Το δεύτερο μέγεθος είναι η τάση της
αύξησης του εύρους της of ECAP (AGF, amplitude growth function) από διάφορες
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εντάσεις ερεθισμάτων ή ο στατιστικός ουδός της NRT. Τα δύο αυτά μεγέθη συνδέονται
με την πυκνότητα του νευρικού πληθυσμού κοντά στη ζώνη διέγερσης (εικόνα 7.25).
Αυτά μπορούν να ληφθούν εύκολα με τη χρήση της αυτοματοποιημένης επιλογής του
λογισμικού NRT, ή με χειροκίνητες ρυθμίσεις.

T-NRT : οπτικός ή στατιστικός ουδός

Τάση του AGF

(Amplitude
Growth Function)

Εικόνα 7.25. Εδώ φαίνεται το πρόγραμμα NRT με μία σειρά οκτώ καταγραφών ECAP με
αυξανόμενο εύρος, μετά από αυξανόμενο ερέθισμα (195 έως 216 CL) του 10ου ενδοκοχλιακού
ηλεκτροδίου και καταγραφή από το 12ο. Ο ουδός T-NRT εκτιμάται για κάθε ηλεκτρόδιο που
ερεθίζεται, ή αναγνωρίζοντας οπτικά το χαμηλότερο ερέθισμα που παράγει απάντηση, ή
στατιστικά χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο, γραμμικής σχέσης μεταβλητών, που εξάγει
συμπερασματικά την Τ-NRT από την τάση του εύρους της ECAP.

To Τ-ΝRT μπορεί να υπολογιστεί οπτικά με την επισκόπηση της σειρά αύξησης του
εύρους και επιλέγοντας το επίπεδο ηλεκτρικής διέγερσης που παράγει τις μικρότερες
επαναλαμβανόμενες N1 και P1 αιχμές στην κυματομορφή. Εναλλακτικά, η λειτουργία
ανάλυσης του λογισμικού μπορεί να υπολογίζει το T-NRT από τη λειτουργία της
αύξησης εύρους (peak-picking). Η λειτουργία αύξησης εύρους είναι μια γραφική
αναπαράσταση των εύρων του ECAP ως λειτουργία των επιπέδων των ηλεκτρικών
ερεθισμάτων. Με τον τρόπο αυτό βρίσκεται μία γραμμή που απεικονίζει τη γραμμική
αυξητική σχέση των δεδομένων, ώστε να καθοριστεί η τάση της και να εξαχθεί το TNRT (εικόνα 7.26).
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Εικόνα 7.26. Η γραμμική αυξητική σχέση των αποτελεσμάτων που καθορίζει τη τάση της T-NRT
(κόκκινη κουκίδα).

Πραγματοποιείται περαιτέρω έρευνα για να ερευνηθούν ακόμα περισσότερο οι κλινικές
εφαρμογές της λειτουργίας αύξησης εύρους. Μια προκαταρκτική έρευνα στο
Cooperative Research Center στη Μελβούρνη, Αυστραλίας357 προτείνει ότι η αύξηση
του εύρους, της NRT, μπορεί να συσχετίζεται με την αύξηση της αντίληψης της
ηχηρότητας (εικόνα 7.27).

Εικόνα 7.27. Εκατοστιαία αύξηση της ηχηρότητας (μπλε), σε σύγκριση με την αύξηση του εύρους
της NRT (κόκκινο).

Η κλινική αξία του NRT υποστηρίζεται από πολλές κλινικές δοκιμές που έχουν δείξει
τις σχέσεις μεταξύ των επιπέδων του διεγχειρητικού T-NRT και εκείνων των
συμπεριφοριστικών T και C επιπέδων στα map των ληπτών347,353,358-362.
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα ήταν:
Τα T-NRT επίπεδα συσχετίζονται με τα συμπεριφοριστικά T και C επίπεδα, αλλά δεν
είναι ίδια με αυτά και συνήθως βρίσκονται μεταξύ των T και C επιπέδων, κατά μέσον
όρο περίπου στο 70% του δυναμικού εύρους (εικόνα 7.28 και 7.29). Το T-NRT είναι
συνήθως ακουστό από τον χρήστη.
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Εικόνα 7.28. Ο μέσος όρος της T-NRT και των C και T επιπέδων, σε 82 χρήστες του
εμφυτεύματος Nucleus 24®.

Εικόνα 7.29. Η T-NRT και τα συμπεριφοριστικά C και T επίπεδα, σε χρήστη με Κ.Ε. Nucleus® 24
ContourTM.

Η σχέση μεταξύ του T-NRT και των συμπεριφοριστικών T επιπέδων επηρεάζεται από
αρκετούς παράγοντες. Ο αριθμός των ακουστικών νευρώνων που συμβάλλουν σε μια
ορατή νευρική αντίδραση μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό νευρώνων που
αντιδρούν στον ουδό της ακοής. Επομένως τα T-NRT επίπεδα θα ήταν υψηλότερα από
εκείνα των συμπεριφοριστικών T επιπέδων. Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί
διαφορετικοί ρυθμοί και πλάτη παλμών, για να μετρηθεί το T-NRT και τα
συμπεριφοριστικά T επίπεδα. Είναι γνωστό ότι το χρονικό άθροισμα θα επηρεάσει τα
συμπεριφοριστικά T και C επίπεδα363 και μπορεί επομένως να έχει επιπτώσεις στους
συσχετισμούς. Τα NRT ερεθίσματα χρησιμοποιούν ένα ρυθμό από 80 έως 400 παλμούς
το δευτερόλεπτο, ενώ τα συμπεριφοριστικά Τ και C επίπεδα για τη στρατηγική SPEAK
μετριούνται με τη χρήση ενός ρυθμού στους 250 παλμόυς/s και ο συνιστώμενος ρυθμός
λειτουργίας για τις στρατηγικές ACE και CIS είναι στους 900 έως 1200 παλμούς/s. Ο
ακουστικός ουδός τείνει να είναι χαμηλότερα για τους παλμούς με υψηλότερους
ρυθμούς.
Παρ’ ότι οι ρυθμοί παλμών που χρησιμοποιούν οι συμπεριφοριστικές μετρήσεις
ποικίλλουν, τα σχεδιαγράμματα T-NRT παρακολουθούν στενά τα σχεδιαγράμματα των
T επιπέδων και οι T-NRT τιμές συσχετίζονται με τα συμπεριφοριστικά T επίπεδα για
ρυθμούς μεταξύ 35 και 1200 παλμών/s363.
Διάφορες ερευνητικές μελέτες έχουν αποδείξει τις σχέσεις μεταξύ του αντικειμενικού
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Current level (CL)

T-NRT και των συμπεριφοριστικών T και C επιπέδων, με σημαντικούς συσχετισμούς
για το Τ (r=0.83) και το C (r=0.77) επίπεδο, στους ενήλικες347 αλλά και στα
παιδιά358,359.
Μελέτες που εξέτασαν τις αλλαγές στην αύξηση εύρους του NRT και στις εκτιμήσεις
του T-NRT με τη πάροδο του χρόνου, έδειξαν οτι οι περισσότερες αλλαγές υπάρχουν
μεταξύ του διεγχειρητικού και των πρώτων μετεγχειρητικών NRT358. Αυτό ταιριάζει με
την ανάπτυξη κάψουλας από ινώδη ιστό γύρω από τη διάταξη των ηλεκτροδίων.
Μακροπρόθεσμα, υπήρξαν πολύ λιγότερες αλλαγές μετά από τα ακόλουθα
μετεγχειρητικά χρονικά διαστήματα.
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Εικόνα 7.30. Διεγχειρητικό T-NRT σε σύγκριση με το αρχικό και τα μετέπειτα maps.

Έχει αποδειχθεί ότι οι συσχετισμοί μεταξύ T-NRT και των συμπεριφοριστικών T και C
επιπέδων βελτιώνονται στα παιδιά με το χρόνο χρήσης του Κ.Ε. (εικόνα 7.30) 361. Αυτή
η βελτίωση θα μπορούσε απεικονίζει τη βελτιωμένη ακρίβεια στη ρύθμιση των Τ και C
επιπέδων όσο τα παιδιά εξοικειώνονται περισσότερο με το ακουστικό σήμα και
μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα. Η αντίληψη του ουδού ανοχής της ακοής μπορεί
να είναι απών στο εκ γενετής κωφό παιδί χωρίς προγενέστερη ακουστική εμπειρία και
θα αναπτυχθεί με τη πάροδο του χρόνου με την εμπειρία.
Επίσης βρέθηκε μεγάλη σχέση στην κατανόηση της ομιλίας μεταξύ των χρηστών με
maps που προβλέφθηκαν με βάση το NRT και αυτών που δημιουργήθηκαν με
υποκειμενικές μεθόδους363,364.
Αυτές οι μελέτες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μια φόρμουλας/τύπου για την
πρόβλεψη των T και C επιπέδων με τη χρήση του NRT, σε συνδυασμό με τις
πληροφορίες από τα συμπεριφοριστικά αποτελέσματα.
Οι μετρήσεις του διεγχειρητικού NRT μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη
βελτίωση των συμπεριφοριστικών απαντήσεων, για την πρόβλεψη και τον καθορισμό
των επιπέδων των ΜΑΡs, στις πρώτες και τις ακόλουθες συνεδρίες προγραμματισμού
των μικρών παιδιών και δεκτών που οι συμπεριφοριστικές τους απαντήσεις είναι
δύσκολο να ερμηνευτούν.
Είναι ο σημαντικότερος οδηγός στο προγραμματισμό παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες,
με περιορισμένη επικοινωνία και καθόλου λεκτική επικοινωνία.
Το μετεγχειρητικό NRT μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο στην βελτιστοποίηση του map
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στους ενήλικες με μακροχρόνια διάρκεια κώφωσης, χρήση ακουστικών βαρηκοΐας και
με αξιοσημείωτη εμπειρία στην αξιολόγηση της ακοής, αποκλείοντας εντάσεις που
κατά την ρύθμιση φαίνονται ανεκτές αλλά στην συνεχόμενη χρήση του Κ.Ε.
αποβαίνουν ενοχλητικές.
Το NRT έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες κλινικές περιπτώσεις παγκοσμίως για να
επιβεβαιώσει την αντίδραση στην ηλεκτρική διέγερση, για να καθοδηγήσει των αρχικό
προγραμματισμό, για να ελέγξει τους χρήστες Κ.Ε. με το πέρας του χρόνου και για να
δημιουργήσει MAPs.
7.5.6. Ηλεκτρικά Προκλητά Δυναμικά του Εγκεφαλικού Στελέχους (EABR,
Electrical Auditory Brainstem Response )
Tα ηλεκτρικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (EABR) έχουν
χρησιμοποιηθεί από διάφορους ερευνητές για τον έλεγχο του ερεθισμού της
ακουστικής οδού από το Κ.Ε. και ως αντικειμενική δοκιμασία που βοηθάει στον
προγραμματισμό του Κ.Ε. για την καλύτερη απόδοση κυρίως στα μικρά παιδιά. Μία
ακόμα σημαντική χρήση των EABR είναι ως τεχνική δοκιμασία για τον έλεγχο του
εμφυτεύματος. Επιβεβαιώνονται μικροπροβλήματα στην λειτουργία ορισμένων
ηλεκτροδίων που μπορεί να έχουν ξεφύγει από τους υπόλοιπους τεχνικούς ελέγχους365.
Τα EABR δίνουν καταγραφές με την ίδια κυματομορφή με τα ABR, με τη διαφορά οτι
τα πρώτα δύο επάρματα μπορεί να είναι καλυμμένα από το artifact του ερεθίσματος. Οι
λανθάνοντες χρόνοι είναι κατά 1 msec βραχύτεροι, λόγω παράκαμψης της μηχανικής
προσπέλασης του ερεθίσματος μέχρι τον κοχλία και προκαλούνται από όλα τα
ηλεκτρόδια, ακόμα και από αυτά της κορυφής, δηλαδή από όλες της περιοχές του
κοχλία.
Ένα παράδειγμα καταγραφής EABR φαίνεται στην εικόνα 7.31 και 7.32.

Εικόνα 7.31. Παράδειγμα απάντησης ΕΑBR από ένα κορυφαίο ηλεκτρόδιο (Ε 20) μετά από
διέγερση Β+1 χρησιμοποιώντας διφασικές ηλεκτρικές ώσεις, μέσω κοχλιακού εμφυτεύματος
Nucleus, με ρυθμό ώσεων 17/s. Το επίπεδο του ρεύματος ήταν στο επίπεδο ανοχής (comfort level)
του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής ήταν ήρεμος. Ενισχυτής απόσβεσης
χρησιμοποιήθηκε για να μειώσει το artifact του ερεθίσματος για τις ομόπλευρες καταγραφές
EABR.
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Εικόνα 7.32. Οι κυματομορφές I έως V, όπως καταγράφονται σε ειδικό πρόγραμμα σε υπολογιστή.

Οι απαντήσεις EABR ελήφθησαν ομόπλευρα, δηλαδή από τη πλευρά που
τοποθετήθηκε το κοχλιακό εμφύτευμα Nucleus, σε τυφλό και κωφό ασθενή, ηλικίας 34
ετών. Οι απαντήσεις ελήφθησαν με ηλεκτρικό ερέθισμα στο επίπεδο ανοχής του
ασθενή σε ερεθίσματα κλικς, με ρυθμό ώσεων 10/s. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο
να καταγράφεται το κύμα Ι σε μία απάντηση EABR λόγω του μικρού λανθάνοντα
χρόνου και της παρεμβολής από το artifact του ερεθίσματος. Αυτό έγινε εφικτό με τη
χρήση ψηφιακού φίλτρου για την απόσβεση του ερεθίσματος (εικόνα 7.33).

Εικόνα 7.33. Διαμόρφωση της κυματομορφής με τη χρήση ψηφιακού φίλτρου.

Τα ηλεκτρόδια καταγραφής τοποθετούνται στις μαστοειδείς, το αρνητικό ενεργό
ηλεκτρόδιο τοποθετείται στη πλευρά του εμφυτεύματος και ένα ενεργό στο μέτωπο στη
θέση FPz. Ηλεκτρόδιο γείωσης τοποθετείται στην μαστοειδή της αντίθετης πλευράς. Η
τοποθέτηση στη μαστοειδή του αρνητικού, ενεργού ηλεκτροδίου (active, noninverting)
διασφαλίζει την καταγραφή μεγάλου κύματος Ι κατά την ενεργοποίηση του
εμφυτεύματος. Η τοποθέτηση αυτή μπορεί να σημαίνει ότι το artifact του ερεθίσματος
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μπορεί να είναι έντονο εκτός εάν ακυρώνεται ψηφιακά. Για τις διεγχειρητικές
καταγραφές κατά τη διάρκεια της κοχλιακής εμφύτευσης, χρησιμοποιούνται
ηλεκτροδιακές βελόνες, στη περιοχή του τράγου, λαμβάνοντας πρόνοια για την
αποφυγή επιμόλυνσης του χειρουργικού πεδίου. Τα ηλεκτρόδια καταγραφής
χρησιμεύουν ως είσοδος στο σύστημα προκλητών δυναμικών.
Οι παράμετροι ανάλυσης του συστήματος ABR σχεδιάζονται έτσι, ώστε να
πυροδοτούνται εξωτερικά, από το σήμα ελέγχου του συστήματος προγραμματισμού
του εμφυτεύματος (external trigger). Οι τυπικές ρυθμίσεις στο σύστημα ABR
περιλαμβάνουν ευαισθησία προενισχυτή 100 μV, φιλτράρισμα ζώνης συχνοτήτων 100
- 3.000 Hz, χρόνο ανάλυσης 10 ms και εξωτερικό πυροδοτητή αλγεβρικής ανάλυσης
(averager trigger). O αριθμός των αναλύσεων που απαιτούνται εξαρτάται από τη
κατάσταση του ασθενή. Εάν ο ασθενής είναι σε κατάσταση ύπνου τότε επαρκούν 400500 αναλύσεις, εάν ο ασθενής είναι σε εγρήγορση χρειάζονται 2000 - 3000 αναλύσεις
των απαντήσεων.
Για το κοχλιακό εμφύτευμα Nucleus τα ηλεκτρόδια μπορούν να ενεργοποιηθούν με το
standard computer interface system της συσκευής. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα
προσωπικό υπολογιστή (PC) με τη κάρτα interface της Cochlear Corp. (IF5), διπλό
επεξεργαστή interface (DPI) ή το φορητό PPS και έναν επεξεργαστή ομιλίας SPrint. Η
έξοδος του επεξεργαστή ομιλίας συνδέεται με το μικρόφωνο - κεραία (headset) (εικόνα
7.34).

Εικόνα 7.34. Η διάταξη καταγραφής των EABR, για τα εμφυτεύματα Nucleus®.

Oι παράμετροι διέγερσης του software διαγνωστικού προγραμματισμού (DPS) είναι ο
τύπος διέγερσης (stimulation mode) Β+1, εύρος ώσεων (pulse width) 200 μs/ phase,
ρυθμός ώσεων (pulse rate) 11-23 Hz, διέγερση “on time” 1000 ms, διέγερση “off time”
1 ms. Ο συνδυασμός των παραμέτρων αυτών εξασφαλίζει μία συνεχή σειρά διφασικών
ώσεων των ηλεκτρικών ερεθισμάτων. Είναι σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι τα
εξεταστικά ηλεκτρικά σήματα δεν είναι πολύ δυνατά για τον ασθενή όταν είναι σε
εγρήγορση. Σε αυτή τη περίπτωση οι μετρήσεις μπορεί να ληφθούν στο επίπεδο του
ψυχοφυσικού ουδού ανοχής για τα ζεύγη των ηλεκτροδίων που ενεργοποιούμε. Η
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καταγραφή γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων σύζευξης του εμφυτεύματος με τη
συσκευή καταγραφής, όπως το “Implants” για τις ηλεκτροδιαγνωστικές συσκευές
Amplaid MK 12 και 22306.
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ως επαλήθευση του ερεθισμού του ακουστικού
νεύρου, πρέπει να γίνεται γνωρίζοντας οτι τα E.A.B.R. προκαλούνται από όλες τις
περιοχές του κοχλία και οτι η απουσία απαντήσεων κάποιων περιοχών είναι ένδειξη
κακής λειτουργίας του εμφυτεύματος και όχι του ακουστικού νεύρου.
Τα E.A.B.R. σήμερα χρησιμοποιούνται και ως αντικειμενική ακοολογική εξέταση για
την ρύθμιση του Κ.Ε., καθότι έχει επαληθευτεί από πολλούς ερευνητές οτι ο ουδός
τους βρίσκεται πάντα ανάμεσα στο T level και στο C level μίας υποκειμενικής
ρύθμισης, δηλαδή αντιστοιχεί άμεσα στις μετρήσεις του ψυχοφυσικού ουδού. Αυτή η
σχέση όμως δεν είναι σταθερή και οι ουδοί των EABR είναι μεγαλύτεροι από το T
level, λόγω των γνωστών λειτουργιών χρονικής ενσωμάτωσης για την ηλεκτρική
διέγερση321. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται επαλήθευση κάθε προγραμματισμός (map)
που στηρίζεται στα E.A.B.R.
Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των E.A.B.R. και του
ηλεκτρικού αντανακλαστικού του μυός του αναβολέα, καθώς και με την T-NRT334,362.
Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η ύπαρξη απάντησης και ο λανθάνων χρόνος της
κυματομορφής V. Η μορφή της κυματομορφής πρέπει να συγκρίνεται με τις υπόλοιπες,
των άλλων ηλεκτροδίων και κυρίως των γειτονικών. Ο λανθάνων χρόνος πρέπει να
είναι σταθερός σε όλα τα ηλεκτρόδια και έντονες επιβραδύνσεις των κυματομορφών
πρέπει να εκλαμβάνονται ως κακή λειτουργία του εμφυτεύματος και όχι ως
δυσλειτουργία εκφόρτισης του νεύρου.
Διεγχειρητικά η χρήση τους περιορίζεται σε λίγα ηλεκτρόδια γιατί απαιτούν μεγάλη
παράταση του χειρουργικού χρόνου.
7.5.7. Ηλεκτρικές απαντήσεις μέσου λανθάνοντα χρόνου (EMLR, Electrical
Middle Latency Responses)
Oι ηλεκτρικές μέσου λανθάνοντα χρόνου απαντήσεις (EMLR) είναι ένα άλλο είδος
προκλητών δυναμικών που έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με κοχλιακό εμφύτευμα. Η
απάντηση αυτή καταγράφεται προεγχειρητικά, με ηλεκτροδιακή βελόνη στο ακρωτήριο
ή με σφαιρικό ηλεκτρόδιο στη στρόγγυλη θυρίδα και διεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά,
μέσω του κοχλιακού εμφυτεύματος. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη
καταγραφή των απαντήσεων EMLR είναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται για τη
καταγραφή των απαντήσεων ABR, εκτός από την ρύθμιση ορισμένων παραμέτρων,
όπως ευαισθησία προενισχυτή στα 250 μV, φιλτράρισμα ζώνης συχνοτήτων στα 10300 Hz, χρόνος ανάλυσης 80 ms και εξωτερικός πυροδοδοτητής ανάλυσης (averager
trigger). O αριθμός των απαντήσεων που απαιτούνται εξαρτάται από τη κατάσταση του
ασθενή. Όταν ο ασθενής είναι σε κατάσταση ύπνου τότε επαρκούν 400-500 αναλύσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση ύπνου επηρεάζει σημαντικά το εύρος των
ΕΜLR. Yπάρχουν επίσης επιδράσεις στη μορφολογία και στη δυνατότητα ανίχνευσης
των EMLR που οφείλονται σε διαφορές της ωρίμανσης που εξαρτώνται από την
ηλικία. Επιφανειακά ηλεκτρόδια ή ηλεκτροδιακές βελόνες τοποθετούνται στις τυπικές
θέσεις Cz (θετικό), σύστοιχη μαστοειδή (αρνητικό) και κατάλληλο ηλεκτρόδιο
γείωσης. Η διέγερση των ηλεκτροδίων γίνεται με την ίδια μέθοδο, που χρησιμοποιείται
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για την εξέταση EABR. Ο ρυθμός, όμως διέγερσης πρέπει να είναι βραδύς ώστε να
χορηγείται ένα ερέθισμα για κάθε περίοδο ανάλυσης π.χ. 9/s, όταν η συνολική περίοδος
ανάλυσης είναι 80/s. Στην εικόνα 7.35 φαίνεται μία καταγραφή EMLR, σε ενήλικα
ασθενή με κοχλιακό εμφύτευμα Nucleus. Η διέγερση έγινε με διφασικές ώσεις
‘κλικ’366.

Εικόνα 7.35. Καταγραφή απαντήσεων EMLR σε ενήλικα ασθενή. Η διέγερση έγινε με διφασικές
ηλεκτρικές ώσεις, που χορηγήθηκαν, με ρυθμό 9/s, μέσω του κοχλιακού εμφυτεύματος Nucleus.
Το επίπεδο του ρεύματος ήταν ίδιο με το επίπεδο ανοχής του ασθενή σε αυτά τα ερεθίσματα. Κατά
την εξέταση ο ασθενής ήταν ξυπνητός και ήρεμος Οι δύο καταγραφές δείχνουν καλή
επαναληπτικότητα σε διαδοχικές δοκιμές με σάρωση 1000. Στην αρχή της κυματομορφής
παρατηρούνται τα κύματα ΙΙΙ και V του ABR.

Μια τεχνική που έχει προταθεί για τη καλύτερη αναγνώριση των EMLR δυναμικών,
αναφέρεται στη μεθόδευση των “40 Hz” ακουστικών δυναμικών ή αθροισμένων
EMLR (εικόνα 7.36).

Εικόνα 7.36. Καταγραφή απαντήσεων “40 Hz” σε ενήλικα ασθενή.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη παρατήρηση ότι, το κάθε έπαρμα του EMLR
εμφανίζεται με περίπου 25 msec διαφορά από το προηγούμενό του. Χορηγώντας
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ερέθισμα τονικό burst κάθε 25 msec, δηλαδή 40 ερεθίσματα ανά sec (ρυθμός
χορήγησης 40Hz) και με κατάλληλη άθροιση και εξαγωγή των μέσων τιμών, τα
δυναμικά γίνονται ευρύτερα και ευκολότερα αναγνωρίσιμα, με ουδό έκλυσής τους
πολύ κοντά του ψυχοακουστικού ουδού. Λόγω αυτού του πλεονεκτήματος τα “40 Hz”
ακουστικά δυναμικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση των ακοομετρικών
ουδών στις διάφορες συχνότητες, κυρίως σε ενήλικες. Τα “40 Hz” ακουστικά δυναμικά
φαίνεται να επηρεάζονται από τον ύπνο, την αναισθησία και τη λήψη διαφόρων
φαρμακευτικών ουσιών.
7.5.8. Ηλεκτρικές απαντήσεις με βραδύ λανθάνοντα χρόνο (ELLR, Electrical Late
Latency Responses, ή SVR , Slow Vertex Responses)
Οι τεχνικές ELLR διεξάγονται κυρίως όταν ο ασθενής είναι σε εγρήγορση, δεδομένου
ότι ο ύπνος επηρεάζει τη παραγωγή των φλοιικών προκλητών δυναμικών. Για τον λόγο
αυτό περιγράφονται στους μετεγχειρητικούς ελέγχους.
7.6. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το στάδιο αυτό είναι το πλέον σοβαρό όσον αφορά τη λειτουργία και την απόδοση του
κοχλιακού εμφυτεύματος. Απαιτεί υπομονή και επιμονή πρώτον από μέρους του ιατρού
ο οποίος κάνει κατά διαστήματα τις ρυθμίσεις του μηχανήματος προσπαθώντας να βρει
για κάθε ασθενή την άριστη ένταση και διαμόρφωση με την οποία πρέπει να
διοχετεύονται τα ακουστικά μηνύματα ούτως ώστε αυτός να έχει μια ευχάριστη και
φυσιολογική ακοή. Δεύτερον όταν πρόκειται για παιδιά από μέρους του
λογοθεραπευτή, ο οποίος θα μάθει στο παιδί, που ουδέποτε άκουσε στη ζωή του, να
μεταφράζει τα ακουστικά σήματα σε ομιλία με τη βοήθεια της παιγνιοακουομετρίας
και της ακουομετρίας ακουστικής συμπεριφοράς και τρίτον από μέρους του ίδιου του
ασθενή και του περιβάλλοντός του.
Η ενεργοποίηση και η ρύθμιση δηλ. ο προγραμματισμός του Κ.Ε. αρχίζει κατά μέσον
όρο μετά 3 εβδομάδες από την εγχείρηση και ακολουθούν περιοδικοί έλεγχοι και
ρυθμίσεις, που είναι συχνότερες στα παιδιά. Ο κάθε νέος προγραμματισμός
αξιολογείται από την επίδοση του ασθενή όσον αφορά την ακουστική αντίληψη των
ήχων και της ομιλίας και τη διάκριση των επιμέρους στοιχείων της φώνησης με την
ομιλητική ακοομετρία.
7.6.1. Παρακολούθηση
Για την προσαρμογή και τη ρύθμιση του Κοχλιακού Εμφυτεύματος απαιτείται η
παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου ιατρού που με το κατάλληλο πρόγραμμα ηλεκτρονικού
υπολογιστή ρυθμίζει τη στρατηγική, την κατανομή και την ένταση των ηλεκτρικών
ερεθισμάτων που διοχετεύονται μέσω του εμφυτεύματος στον κοχλία του ασθενούς.
Επίσης χρειάζεται απαραίτητα ένας εξειδικευμένος λογοθεραπευτής που βοηθά τον
ασθενή να κατανοήσει τον καινούργιο κόσμο των ήχων που βιώνει μετά την
εμφύτευση. Χρειάζεται δηλαδή μετεγχειρητικά ομαδική δουλειά από επιτελείο
επιστημόνων για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
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Ο ασθενής μετά από 20 - 30 ημέρες επανέρχεται για την ενεργοποίηση του Κ.Ε. και
συνεχίζει με τακτικούς περιοδικούς ελέγχους κατά τον 1°, 3°, 6°, 12°, 18°, 24°, 36° και
48° μήνα.
Όλοι οι έλεγχοι καταγράφονται σε Video ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για
κάθε ασθενή.
Κατά τους ελέγχους αυτούς, εκτός από την ρύθμιση - χαρτογράφηση του Κ.Ε.
(mapping), ελέγχεται και η λειτουργικότητα του συστήματος. Αρχικά το εξωτερικό
τμήμα με διαγνωστικό του ηλεκτρονικού μέρους και την εκτίμηση του headset και
κατόπιν το εσωτερικό τμήμα με την A.E.V. και Rx κρανίου. Ο ακτινολογικός έλεγχος
κατά Stanvers, γίνεται στην ενεργοποίηση και στο 12ο μήνα, για την επαλήθευση της
σταθερότητας του συστήματος, δηλαδή της σωστής θέσης του ηλεκτροδίου, του
βάθους τοποθέτησής του και τον αποκλεισμό τυχών μετατοπίσεων.
Συνεχίζουμε με τον έλεγχο της λειτουργίας του Κ.Ε. με βιολογική απάντηση, δηλαδή
με τα ακουστικά προκλητά δυναμικά με το speech processor (AEBR), με τη N.R.T., με
ανάλυση του feedback ακοής / έκφρασης, με ακουόγραμμα ελεύθερου πεδίου και με
την ομιλητική ακουομετρία.
Ο κάθε έλεγχος ολοκληρώνεται με την εξέταση κατανόησης ομιλίας (μόνο για άτομα
με κώφωση σε προγλωσσική ηλικία) και με τα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια.
Α) Τεχνικές δοκιμασίες
Τηλεμετρία και μέτρηση των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου. Ηλεκτροδιακές τάσεις
(EV). Ηλεκτροδιακές τάσεις μετά από αλγεβρική ανάλυση (Averaged Electrode
Voltages)
Β) Βιολογικές δοκιμασίες
Ηλεκτρικό αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα (ΕSR, Electrical Stapedius Reflex).
Ηλεκτρικά Προκλητά Νευρικά Δυναμικά (ΕCΑP, Electrically Evoked Compound
Action Potentials) και NRT. Ηλεκτρικά Προκλητά Δυναμικά του Εγκεφαλικού
Στελέχους (EABR, Electrical Auditory Brainstem Response). Ηλεκτρικές Mέσου
Λανθάνοντα Χρόνου Απαντήσεις (EMLR, Electrical Middle Latency Responses).
Ηλεκτρικές Απαντήσεις με Βραδύ Λανθάνοντα Χρόνο (ELLR, Electrical Late Latency
Responses) “event related potentials” (ERPs), “mismatch negativity” (MMN) και P300.
Tα ηλεκτρικά δυναμικά μέσου λανθάνοντα χρόνου (EMLR) και τα διάφορα
ηλεκτρικώς εκλυόμενα φλοιικά δυναμικά (Event Related Potentials, MMN και P 300)
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εξέταση των μικρών παιδιών. Οι μέθοδοι ΕSR, ΕCΑP
και EABR συμβάλλουν στο προγραμματισμό του κοχλιακού εμφυτεύματος.
Τα φλοιικά δυναμικά, με την έγχρωμη εγκεφαλική χαρτογράφηση, δίνουν πληροφορίες
για τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται το ερέθισμα που δέχεται από το
κοχλιακό εμφύτευμα.
Καθώς καινούργιοι ασθενείς με κοχλιακό εμφύτευμα προστίθενται καθημερινά και νέα
μοντέλα κοχλιακών εμφυτευμάτων εμφανίζονται προς χρήση, η ανάγκη εφαρμογής των
αντικειμενικών μετρήσεων στους ασθενείς αυτούς, ιδίως στα μικρά παιδιά, είναι
προφανής. Απαραίτητη επομένως είναι η γνώση των τεχνικών αντικειμενικής μέτρησης
που εφαρμόζονται στους ασθενείς κατά και μετά τη κοχλιακή εμφύτευση.
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Ηλεκτρικές απαντήσεις με βραδύ λανθάνοντα χρόνο (ELLR, Electrical Late
Latency Responses ή SVR , Slow Vertex Responses)

Οι ηλεκτρικές απαντήσεις με βραδύ λανθάνοντα χρόνο (ELLR) είχαν περιορισμένη
εφαρμογή στους ασθενείς με κοχλιακό εμφύτευμα. Τα τελευταία όμως χρόνια
παρατηρήθηκε νέο ενδιαφέρον στη μελέτη των φλοιικών δυναμικών σε αυτούς τους
ασθενείς, ιδίως όσον αφορά τα δυναμικά “event related potentials”, δηλαδή τα
“mismatch negativity” (MMN) και τα P300.
Για τη μελέτη των φλοιικών προκλητών δυναμικών απαιτείται ένα σύστημα προκλητών
δυναμικών με παραμέτρους που δίνουν τη δυνατότητα λήψης και καταγραφής αυτών
των απαντήσεων. Σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη λήψη των
EABR και EMLR, για τη λήψη των ELLR απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος ανάλυσης
και διαφορετικές ρυθμίσεις στο προενισχυτή. Ο χρόνος ανάλυσης για τη καταγραφή
των ELLR είναι 500 - 2000 ms (εικόνα 7.37).

Εικόνα 7.37. Καταγραφές ELLR μειώνοντας την ένταση του ερεθίσματος.

Το κέρδος του προενισχυτή πρέπει να μειωθεί σημαντικά γιατί το εύρος των
απαντήσεων ELLR είναι κατά 10 - 100 φορές μικρότερο από το εύρος των απαντήσεων
EABR. H ρύθμιση του φίλτρου είναι 1 - 40 Hz. Πολυκάναλοι προενισχυτές και
ανάλογη επεξεργασία απαιτούνται για τη εγκεφαλική χαρτογράφηση (brainmapping)366.
Οι τεχνικές ELLR διεξάγονται μόνο όταν ο ασθενής είναι σε εγρήγορση, δεδομένου ότι
ο ύπνος επηρεάζει δραματικά τη παραγωγή των φλοιικών προκλητών δυναμικών. Τα
στάδια ύπνου 3 και 4 παρεμβάλλονται, μειώνοντας το εύρος της φλοιικής απάντησης
λόγω της χαμηλής συχνότητας, μεγάλου εύρους από την ηλεκτροεγκεφαλική (EEG)
ενέργεια που είναι < 10 Hz. Στους ασθενείς με κοχλιακό εμφύτευμα τα ερεθίσματα
παράγονται απ ευθείας από το σύστημα interface που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο
και τον προγραμματισμό του επεξεργαστή ομιλίας.
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•

Event Related Potentials (ERPs) (P300 και MMN)

Είναι μία κατηγορία προκλητών δυναμικών που είναι αποτέλεσμα μοναδικών
παραδειγμάτων ερεθίσματος, πιο συχνά του παραδείγματος “odd ball”. Τα “events”
αυτού του παραδείγματος είναι δύο διαφορετικά ερεθίσματα που χορηγούνται με
τυχαία σειρά Το ένα ερέθισμα χορηγείται ως “συχνό” σήμα και το άλλο ερέθισμα ως
“μη συχνό σήμα”. Οι προκλητές απαντήσεις που λαμβάνονται από τα δύο αντιτιθέμενα
ερεθίσματα, αναλύονται σε ξεχωριστές μνήμες του συστήματος366. Παραδείγματα
τέτοιων διαφορών είναι η απάντηση P300 (εικόνα 7.38) και η απάντηση ΜΜΝ (εικόνα
7.39 και 7.40).

Εικόνα 7.38. Καταγραφή της κυματομορφής P300.

Η μέθοδος για τη λήψη των ERP δυναμικών σε άτομα που χρησιμοποιούν κοχλιακό
εμφύτευμα Nucleus 22 channel περιγράφεται ως εξής: Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα
απλό πρόγραμμα “ΜΑP” δύο ηλεκτροδίων, στο οποίο τα προβλεπόμενα ηλεκτρόδια θα
διεγερθούν με συγκεκριμένο επίπεδο ρεύματος. Το παράδειγμα “odd-ball” απαιτεί ένα
συχνό ερέθισμα και ένα μη συχνό ερέθισμα που χορηγούνται με ειδική αναλογία, π.χ.
80% το συχνό και 20% το μη συχνό σήμα.

Εικόνα 7.39. Απάντηση ΜΜΝ, με συχνό ερέθισμα “da” και παρεμβολή του “ga” ή “ta”.
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Οι τόνοι που χορηγούνται από το σύστημα των προκλητών δυναμικών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως συχνά ή μη ερεθίσματα σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα
MAP. Όμως η ενεργοποίηση των επιλεγόμενων ηλεκτροδίων στο επιθυμητό επίπεδο
ρεύματος μπορεί να είναι ανακριβής και ακανόνιστη, καθώς ο επεξεργαστής ομιλίας
είναι αυτός που κωδικοποιεί τους εισερχόμενους ήχους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί
ένα απλό MAP δύο ηλεκτροδίων το οποίο ενεργοποιεί τα ηλεκτρόδια σε απάντηση
προς τα τονικά ερεθίσματα.
Τα επιλεγόμενα για ενεργοποίηση ηλεκτρόδια επιλέγονται με τον επιθυμητό τρόπο
διέγερσης, χρησιμοποιώντας επίπεδο ρεύματος πλέον παρά επίπεδο ερεθίσματος. Εάν
χρησιμοποιηθεί επίπεδο ερεθίσματος τότε θα έχουμε ως πρόσθετη μεταβλητή τις
μεταβολές του εύρους των ώσεων. Τα ηλεκτρόδια που επιλέγονται μπορεί να είναι από
δύο μέχρι το σύνολό τους. Κάθε επιλεγόμενο ηλεκτρόδιο εξετάζεται ψυχοφυσικά με το
standard software (DPS). Επιβεβαιώνουμε προσεκτικά το επίπεδο ανοχής (comfort
level, C level) για κάθε ένα ηλεκτρόδιο. Κατόπιν θέτουμε το επίπεδο ουδού (threshold
level, T level ) σε ένα επίπεδο ρεύματος κάτω από το επίπεδο ανοχής (Comfort level, C
level).
Κάθε επίπεδο ανοχής (C level) πρέπει να εκτιμηθεί και να εξισορροπηθεί σε ηχηρότητα
με τα παρακείμενα ηλεκτρόδια. Η σάρωση όλων των ηλεκτροδίων στις δύο τονικές
κατευθύνσεις στο επίπεδο ανοχής (C level) διασφαλίζει ότι τα επιλεγόμενα ηλεκτρόδια
θα έχουν την ίδια ηχηρότητα (loudness). To επίπεδο ουδού (T level) τοποθετείται στο
ίδιο επίπεδο έντασης ρεύματος με το επίπεδο ανοχής (C level). Oι τιμές αυτές
χρησιμεύουν για να δημιουργηθεί ο χάρτης (map) δύο ηλεκτροδίων, που
ενεργοποιούνται με τους τόνους εξόδου του συστήματος προκλητών δυναμικών. Η
μέθοδος αυτή διασφαλίζει την ακριβή διέγερση των επιλεγμένων ηλεκτροδίων για τα
παραδείγματα “odd ball” που χρησιμεύουν στη μέτρηση των ERPs, όπως είναι οι
απαντήσεις P300 και ΜΜΝ.

Εικόνα 7.40. Παράδειγμα απάντησης ELLR σε ασθενή με κοχλιακό εμφύτευμα μετά από σειρά
διεγέρσεων “odd-ball” του κορυφαίου ηλεκτροδίου 20, ως συχνού σήματος και του ηλεκτροδίου
12, ως μη συχνού σήματος. Οι απαντήσεις ελήφθησαν ενώ ο ασθενής, κωφός και τυφλός, ήταν σε
εγρήγορση. Οι απαντήσεις ΕRP ελήφθησαν με συσκευή Νeuroscience, Inc. Brain Imager. Οι
περιοχές σε σκιά στα 200 ms είναι η απάντηση ΜΜΝ.
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Είναι προφανές ότι η ενεργοποίηση των επιλεγμένων ηλεκτροδίων από οποιοδήποτε
μικρόφωνο ή εξωτερική είσοδο θα είναι στο επίπεδο ανοχής, καθόσον η δυναμική
σειρά των ηλεκτροδίων είναι μηδενική. Τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιηθούν για τα
συχνά (frequent) και για τα μη συχνά (rare) ερεθίσματα επιλέγονται από τον εξεταστή.
Δημιουργείται κατ' αυτό τον τρόπο ένας χάρτης (MAP) στον επιθυμητό τύπο
διέγερσης.
Τα όρια των συχνοτήτων έχουν ρυθμισθεί έτσι, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή
διέγερση του επιθυμητού ηλεκτροδίου σε απάντηση της ακουστικής εισόδου του
μικροφώνου, στον επεξεργαστής ομιλίας. Στο τμήμα του λογισμικού (software) ‘create
map’ μπορούν να ρυθμισθούν τα όρια των συχνοτήτων, για τη δημιουργία του χάρτη.
Οι παράμετροι στο σύστημα προκλητών δυναμικών ρυθμίζονται στα επιθυμητά
‘συχνά’ 1000 Hz και στα ‘μή συχνά’ 3000 Hz ακουστικά ερεθίσματα366.
7.6.2. Προσαρμογή και ρύθμιση του Κ.Ε.
Ο προγραμματισμός ή ρύθμιση ή “mapping”
Σε κάθε χρήστη Κ.Ε. το ακουστικό νεύρο και ο εγκέφαλος ανταποκρίνονται
διαφορετικά στα ηλεκτρικά σήματα που παράγονται από τα ηλεκτρόδια. Επομένως
“μία ρύθμιση δεν ταιριάζει σε όλους”. Ας υποθέσουμε ότι δύο άνθρωποι
χρησιμοποιούν τα ίδια εμφυτεύματα. Για το ένα άτομο ένα επίπεδο ηλεκτρικού
σήματος 180 μονάδων (CL) μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν σιγανό ήχο. Για τον άλλο
το ίδιο επίπεδο θα μπορούσε να είναι πολύ δυνατό, ή ακόμα και άβολα δυνατό. Όλα
εξαρτώνται από την απάντηση του νεύρου τους στα σήματα. Κάθε χρήστης
εμφυτεύματος επομένως χρειάζεται ένα εξατομικευμένο σύνολο πληροφοριών σχετικά
με την απάντηση του νεύρου του. Αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται “χάρτης” ή
πρόγραμμα (ΜΑΡ) και αποθηκεύονται στη μνήμη του επεξεργαστή ομιλίας. Ο χάρτης
“ορίζει” στον επεξεργαστή ότι για αυτόν τον χρήστη, οι 180 μονάδες ακούγονται σαν
σιγανός σε ένταση ήχος και οι 230 σαν δυνατός. Επομένως όταν ο επεξεργαστής
καταχωρεί έναν σιγανό ήχο, ένα επίπεδο περίπου 180 μονάδων πρέπει να σταλεί στο
νεύρο, και αντιστοίχως, 230 για έναν δυνατό ήχο. Κατ' αυτό τον τρόπο το επίπεδο (ή
ηχηρότητα) των ήχων που λαμβάνει ο επεξεργαστής χαρτογραφείται στα ηλεκτρικά
επίπεδα που πρέπει να σταλούν στο εμφύτευμα. Εντούτοις ο ήχος έχει ένα άλλο
σημαντικό χαρακτηριστικό την συχνότητα ή τον τόνο. Στα κοχλιακά εμφυτεύματα αυτό
αντιπροσωπεύεται κυρίως με τη χρήση των καναλιών. Όλα τα σύγχρονα εμφυτεύματα
έχουν διάφορα κανάλια που αντιστοιχούν στα μεμονωμένα ηλεκτρόδια της διάταξης. Ο
επεξεργαστής ομιλίας χωρίζει το ηχητικό σήμα σε αυτά τα κανάλια ανάλογα με τη
συχνότητα του ήχου. Οι ήχοι με χαμηλότερη συχνότητα θα σταλούν στα ηλεκτρόδια
βαθύτερα μέσα στον κοχλία και οι ήχοι με υψηλότερη συχνότητα στα πιο ρηχά
τοποθετημένα ηλεκτρόδια. Αυτό μιμείται τον τρόπο που ανταποκρίνεται το πλήρως
λειτουργικό εσωτερικό αυτί και βοηθά στην διαβίβαση των πληροφοριών του ύψους
του ήχου στο χρήστη του εμφυτεύματος (εικόνα 7.41).
Τα σιγανά/δυνατά επίπεδα δεν διαφέρουν μόνο μεταξύ των ανθρώπων, διαφέρουν
επίσης μέχρι ενός ορισμένου βαθμού και μεταξύ αυτών των καναλιών. Επομένως, όπως
και παραπάνω, οι 180 μονάδες θα μπορούσαν να είναι σιγανές σε ένα κανάλι αλλά σε
άλλο δυνατές, ακόμη και για το ίδιο πρόσωπο. Έτσι απαιτούνται οι πληροφορίες για
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κάθε κανάλι. Μέχρι τώρα τα επίπεδα έχουν περιγραφεί από την άποψη του χαμηλού
και του υψηλού. Κάθε κανάλι έχει τρία χαρακτηριστικά, τον ουδό διέγερσης
(Threshold ή T level), τον ουδό ανοχής (Comfortable ή C Level) και το δυναμικό εύρος
(Dynamic Range). Το T level είναι το χαμηλότερο ηλεκτρικό επίπεδο που προκαλεί μια
ανιχνεύσιμη ακουστική αίσθηση για τον χρήστη. Τα χαμηλότερα ακουστικά επίπεδα
στα οποία ο επεξεργαστής ομιλίας ανταποκρίνεται θα χαρτογραφηθούν σε ηλεκτρική
διέγερση σε αυτό το επίπεδο, γι αυτό το κανάλι. Το C Level είναι το πιο υψηλό
ηλεκτρικό επίπεδο που προκαλεί μια ακουστική αίσθηση που είναι δυνατή αλλά ακόμα
ευχάριστη για το χρήστη. Τα πιο υψηλά ακουστικά επίπεδα για τα οποία
ανταποκρίνεται ο επεξεργαστής ομιλίας θα χαρτογραφηθούν σε ηλεκτρική διέγερση σε
αυτό το επίπεδο, γι αυτό το κανάλι. Το δυναμικό εύρος είναι απλά η διαφορά μεταξύ
αυτών των δύο επιπέδων.

Εικόνα 7.41. Οι ρυθμίσεις από ένα map σε λειτουργία (live) στο πρόγραμμα Nucleus R126 της
Cochlear. Διακρίνονται με κόκκινο τα C level, με πράσινο τα T level και με κίτρινο η στιγμιαία
απόδοση της ομιλίας, σε ένταση, και για τα 22 ηλεκτρόδια.

Οι πραγματικοί αριθμοί, ή το μέγεθος τoυ δυναμικού εύρους δεν είναι πάρα πολύ
σημαντικοί. Είναι σημαντικότερο τα επίπεδα να προκαλούν το σωστό βαθμό
ηχηρότητας για το χρήστη. Κατ' αυτό τον τρόπο οι ήχοι που συλλέγονται από τον
επεξεργαστή θα χαρτογραφηθούν στα σωστά επίπεδα ηχηρότητας που δίνουν στο
χρήστη τις μέγιστες πληροφορίες του ακουστικού σήματος. Ο επεξεργαστής ομιλίας
δειγματοληπτεί τους εισερχόμενους ήχους, πολλές φορές το δευτερόλεπτο και στέλνει
τα αντίστοιχα ηλεκτρικά σήματα στο εμφύτευμα.
Μια επιπλέον πλευρά του προγραμματισμού είναι ποια στρατηγική επεξεργασίας της
ομιλίας υιοθετείται. Οι επιλογές γίνονται ανάμεσα στις SAS (simultaneous analog
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strategy), SPEAK (spectral peak), CIS (continuous interleaved sampling) και ACE
(advanced combined encoder). Αυτό επηρεάζει παράγοντες όπως ο ρυθμός με τον
οποίο οι πληροφορίες στέλνονται στα κανάλια και εάν τα κανάλια διεγείρονται μαζί ή
χωριστά, καθώς επίσης και διάφορα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι σημαντικότερες
ρυθμίσεις, μέσα σε κάθε στρατηγική, είναι ο ρυθμός διέγερσης του νεύρου σε κάθε
επιμέρους ηλεκτρόδιο (rate), το εύρος του κάθε παλμού διέγερσης (pulse) και ο τρόπος
ερεθισμού, δηλαδή το δεύτερο ηλεκτρόδιο που θα λειτουργεί ως γείωση αν θα είναι
εξωκοχλιακό με μονοπολικό ερεθισμό (MP1, MP2 και MP1+2) ή ενδοκοχλιακό με
διπολικό ερεθισμό (BP, BP+1 και BP+2) ή όλα τα υπόλοιπα ενδοκοχλιακά ηλεκτρόδια
που δίνουν ταχύτερη αγωγιμότητα λόγω κοινής γείωσης (CG)(εικόνα 7.42).

MP 2

BP BP+1 BP+2

MP 1

Εικόνα 7.42. Οι τρόποι ερεθισμού, με την επιλογή της γείωσης εξωκοχλιακά με μονοπολικό
ερεθισμό (MP1, MP2 και MP1+2) ή ενδοκοχλιακά με διπολικό ερεθισμό (BP, BP+1 και BP+2) ή
με κοινή γείωση (CG).

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα μπορούν να εφαρμόσουν μονοπολική ή διπολική διέγερση.
Σε ένα μονοπολικό σύστημα υπάρχει μόνο ένα ηλεκτρόδιο γείωσης για όλα τα άλλα. Η
γείωση βρίσκεται συνήθως έξω από τον κοχλία. Κατά συνέπεια δημιουργείται ένα
ηλεκτρικό πεδίο από το διεγερμένο ηλεκτρόδιο στη γείωση. Μια διπολική ρύθμιση
είναι τέτοια που η γείωση για κάθε ηλεκτρόδιο είναι πολύ πιο κοντά (δίπλα, ή μερικά
ηλεκτρόδια μακριά). Στο ιδιαίτερα αγώγιμο περιβάλλον του εσωτερικού αυτιού, η
μονοπολική διέγερση οδηγεί σε μερικούς περιορισμούς. Δεδομένου ότι τα πρόσθετα
ηλεκτρόδια διεγείρονται με διαφορετικά ρεύματα (κανάλια) πληροφοριών τα
ηλεκτρικά πεδία που δημιουργούνται από τα διεγερμένα ηλεκτρόδια μπορούν να
εμπλακούν με τα πεδία άλλων τόπων. Αυτό καθιστά δύσκολη την διέγερση
περισσότερων από ένα ηλεκτρόδιων τη φορά, ή των ηλεκτρόδιων που είναι σε κοντινή
θέση. Η διπολική διαμόρφωση ήταν μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτή η
αλληλεπίδραση με την τοποθέτηση μιας γείωσης κοντά σε κάθε ηλεκτρόδιο έτσι ώστε
να δημιουργηθεί ένα μικρότερο πεδίο με λιγότερη παρέμβαση και περισσότερο
διακριτική διέγερση. Άλλη μια φορά, μια μόνο προσέγγιση δεν ικανοποιεί όλους τους
ασθενείς. Κατά συνέπεια, πολλά εμφυτεύματα προσφέρουν και τις δύο μεθόδους
γείωσης.
Άλλες πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις είναι η ευαισθησία του μικροφώνου, το κέρδος
εισόδου για κάθε ηλεκτρόδιο, ο αυτόματος έλεγχος κέρδους εισόδου (AGC, Automatic
168

Gain Control) για το σύνολο του σήματος, το επίπεδο έναρξης της διέγερσης (Base
Level) και η τιμή Q (Q-value) που ορίζει στον αλγόριθμο της στρατηγικής τη μη
γραμμική καμπύλη σχέσης εισόδου εξόδου διέγερσης.
Καθορισμός των επιπέδων T και C
Στα περισσότερα κέντρα ο προγραμματισμός εκτελείται από ιατρούς ή ακοολόγους,
εντούτοις μπορούν να αναμιχθούν και άλλοι επαγγελματίες με κατάλληλη εμπειρία και
κατάρτιση, αλλά πάντα υπό ιατρική επίβλεψη, μη ξεχνώντας οτι στην περίπτωση αυτή
διοχετεύουμε ρεύμα κατευθείαν στο ακουστικό νεύρο.
Ο στόχος είναι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις της προσθετικής ακουομετρίας, της
νευροφυσιολογίας της ακοής και της παιδιατρικής κλινικής ακοολογίας, να ρυθμιστεί
το Κ.Ε., έτσι ώστε ο χρήστης να αποκτήσει ακουστική ουδό τέτοια που να επιτρέπει
την αναγνώριση της ομιλίας, με επαρκή διακριτική ικανότητα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συμπεριφοριστικές μέθοδοι. Αυτό
σημαίνει ότι ο χρήστης Κ.Ε. ανταποκρίνεται με κάποιο τρόπο στα σήματα που
στέλνονται στο εμφύτευμα του. Συνήθως ο επεξεργαστής ομιλίας διασυνδέεται σε έναν
υπολογιστή που “τρέχει” το εξειδικευμένο λογισμικό και πραγματοποιείται ο
αυτοματοποιημένος έλεγχος της λειτουργίας του εμφυτεύματος (Telemetry). Έπειτα ο
χρήστης φορά το πηνίο μετάδοσης όπως συνήθως. Παρ’ όλα αυτά σε αυτό το σημείο ο
χρήστης δεν ακούει εξωτερικούς ήχους, άντ’ αυτού ο υπολογιστής παράγει ηλεκτρικά
σήματα που στέλνονται στο εμφύτευμα υπό τον έλεγχο του ακοολόγου.
Ουδός, T level
Κατά την ρύθμιση στους ενήλικες, ο ακοολόγος δίνει τα σήματα πρώτα σε επίπεδο
όπου ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να τα ανιχνεύσει εύκολα έτσι εξοικειώνονται
με το στόχο. Ο χρήστης ανταποκρίνεται όποτε ακούει έναν ήχο, ίσως με το πάτημα
ενός κουμπιού, ή απλώς λέγοντας ότι το άκουσε. Ο ακοολόγος ρυθμίζει το επίπεδο έως
ότου βρεθεί το σιγανότερο επίπεδο στο οποίο το σήμα είναι ανιχνεύσιμο. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται για τα διαφορετικά κανάλια. Με τα μεγαλύτερα παιδιά, μπορεί να
ακολουθηθεί μια παρόμοια διαδικασία. Μερικές φορές το πάτημα ενός κουμπιού,
μπορεί να αντικατασταθεί από μια δραστηριότητα παιχνιδιού όπως η τοποθέτηση ενός
κύβου ή αντικειμένου μέσα σ’ ένα κουτί ή κάτι σχετικό. Μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο
στο παιδί να συνηθίσει αυτή την δραστηριότητα έτσι απαιτείται σίγουρα υπομονή. Για
τα πιο μικρά παιδιά μια εναλλακτική λύση είναι η δοκιμασία οπτικής ενίσχυσης. Ο
ακοολόγος στέλνει ένα σήμα πιθανά ευδιάκριτο και συγχρόνως ένα παιχνίδι σε μια
διάταξη φωτίζεται έντονα. Το παιχνίδι επισημαίνεται στο παιδί. Αυτό επαναλαμβάνεται
μέχρι το παιδί να ταιριάξει το σήμα με το παιχνίδι. Τότε οι ήχοι παρουσιάζονται πάλι,
αλλά το παιχνίδι δεν ανάβει έως ότου γυρίσει το παιδί για να ψάξει το παιχνίδι. Κατ'
αυτό τον τρόπο ο ακοολόγος μπορεί να καθορίσει εάν το παιδί έχει ανιχνεύσει το σήμα.
Ένας βοηθός αποσπά το παιδί κατά τη διάρκεια αυτού με ένα άλλο παιχνίδι για να
διασφαλίσει ότι το παιδί απλά δεν υποθέτει. Σε μερικές περιπτώσεις καμία από αυτές
τις τεχνικές δεν είναι δυνατή. Έτσι ο ακοολόγος συχνά, απλά θα παρατηρήσει το παιδί
καθώς του παρουσιάζονται διαφορετικά επίπεδα. Ο ακοολόγος με την εμπειρία του
μπορεί να καθορίσει κατά ένα μεγάλο βαθμό ποια επίπεδα σήματος ανιχνεύονται και
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κατ’ αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει ένα map (χάρτη). Καθώς το παιδί συνηθίζει τα
ακουστικά σήματα και την διαδικασία εξέτασης μπορεί να προχωρήσει σε πιο
ανεπτυγμένες δοκιμασίες όπως περιγράφονται παραπάνω.
Ουδός ανοχής, C level
Με τους ενήλικες, ο ακοολόγος θα αυξήσει το επίπεδο και θα ζητήσει από το χρήστη
να δείξει πότε αυτό γίνεται δυνατό αλλά είναι ακόμα ανεκτό. Εναλλακτικά ο χρήστης
μπορεί να εκτιμήσει τους ήχους σε μια κλίμακα, δηλ. σιγανός/μέσος/δυνατός και
άνετος/πάρα πολύ δυνατός, ή παρομοίως. Ξανά με τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια παρόμοια τεχνική. Με τα πιο μικρά παιδιά ο ακοολόγος μπορεί να
αυξήσει το επίπεδο των σημάτων και να παρατηρήσει το παιδί. Οι ενδείξεις ότι ο ήχος
γίνεται δυνατός περιλαμβάνουν βλεφαρισμό, την παύση της δραστηριότητας του
παιχνιδιού ή το κοίταγμα στους γονείς για επιβεβαίωση. Ο ακοολόγος μπορεί να
ερμηνεύσει αυτά τα γεγονότα και επομένως να βρει τον ουδό ανοχής για κάθε
συχνότητα - κανάλι. Στις πρώτες ημέρες μετά από την εμφύτευση χρησιμοποιείται μια
προσεκτική μέθοδος και ο ακοολόγος μπορεί να θέσει τα C levels σε χαμηλά ηλεκτρικά
επίπεδα. Αυτό γίνεται για να δοθεί χρόνος ώστε ο χρήστης να εξοικειωθεί με τη νέα
διέγερση και να αποφύγει την ενόχληση του έντονου ερεθίσματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό με τα πιο μικρά παιδιά που οι νέοι ήχοι και εμπειρίες πρέπει να προχωρούν
σε έναν ρυθμό κατάλληλο για αυτά.
Εναλλακτικές μέθοδοι
Υπάρχουν μερικές εναλλακτικές λύσεις στις συμπεριφοριστικές μεθόδους. Μερικές
φορές τα C levels μπορούν να υπολογιστούν με την εύρεση του επιπέδου στο οποίο
εμφανίζεται το αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα (Electrical Stapedial Reflex
Threshold).
Οι απαντήσεις του νεύρου και του εγκεφάλου στην διέγερση μπορούν να καταγραφούν
από τα ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στο κεφάλι, επιτρέποντας τον υπολογισμό των
επιπέδων των κυματομορφών των EABR (Electrical Auditory Brainstem Response).
Εντούτοις αυτές οι μέθοδοι έχουν ορισμένους τεχνικούς περιορισμούς και έτσι στις
περισσότερες περιπτώσεις ευνοούνται οι συμπεριφοριστικές μέθοδοι.
Χρονικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό
Συνήθως χρειάζονται αρκετά ραντεβού τους πρώτους μήνες μετά την εμφύτευση,
καθώς απαιτείται μια προσεκτική προσέγγιση. Επιπλέον μερικά επίπεδα μπορούν να
αλλάξουν καθώς ο χρήστης προσαρμόζεται στη νέα διέγερση - ιδιαίτερα στα C levels.
Καθώς ο χρόνος περνάει τα ραντεβού γίνονται πιο αραιά. Συνηθίζεται αν και δεν
απαιτείται πάντα ακόμη και για τους καλά εκπαιδευμένους χρήστες να
παρακολουθούνται ετήσια, για τεχνικούς κυρίως ελέγχους και συντήρηση των
μηχανημάτων. Η τελική ρύθμιση ή το τελικό map βρίσκεται μόλις σταθεροποιηθούν
όλα τα επίπεδα και επαληθευθεί το ίδιο και στον επόμενο προγραμματισμό. Δεν
υπάρχει κανένας καθορισμένος χρόνος κατά τον οποίο αυτό πρέπει να επιτευχθεί,
εξαρτάται από το άτομο, δηλαδή από την ακουστική μνήμη, τον χρόνο κώφωσης και
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αντιμετώπισης, το υπόλοιπο ακοής και την αξιοποίησή του.
7.6.3. Λογοθεραπευτική παρέμβαση
Στην πλειονότητα των κλινικών στις οποίες γίνονται κοχλιακές εμφυτεύσεις, θεωρείται
απαραίτητη μετά την κοχλιακή εμφύτευση μια συστηματική λογοθεραπευτική
παρέμβαση367-369. Η εκκίνησή της τοποθετείται κατά την ενεργοποίηση του
επεξεργαστή ομιλίας και περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις εξατομικευμένες ρυθμίσεις
του επεξεργαστή ομιλίας, καθώς και συστηματική εξάσκηση ακοής και ομιλίας.
Από τους πρώτους ο Banfai το 1983370, περιγράφει θεραπευτικά μοντέλα για το
περιεχόμενο και τη δομή της λογοθεραπείας μετά την κοχλιακή εμφύτευση, έτσι ώστε
να αναπτύξει ο ασθενής μια καλή ακουστική αντίληψη και κατανόηση προφορικού
λόγου και κατ’ επέκταση μια καλή επικοινωνία δια της προφορικής οδού. Ο Byrian και
η ομάδα του ετοίμασαν το 1986371 ένα λογοθεραπευτικό πρόγραμμα για ασθενείς που
έχασαν την ακοή τους αφού είχαν κατακτήσει το λόγο. Η ακουστική εξάσκηση
περιλάμβανε ασκήσεις για την ακουστική διάκριση του ήχου, μέσω των τεμαχιακών
και υπερτεμεχιακών χαρακτηριστικών του λόγου, καθώς και εξάσκηση - ανάπτυξη της
ακουστικής ικανότητας της αντίληψης του προφορικού λόγου. Οι ασκήσεις δίνονται εξ
αρχής “οπτικοακουστικά” και σε δεύτερο στάδιο “ακουστικά”. Ο έλεγχος της εξέλιξης
της θεραπείας επιτυγχάνεται με δοκιμασίες ακουστικής διάκρισης της ομιλίας372.
Ανάλογη είναι η δομή που προτείνει η ομάδα του Aachen367 με τη διαφορά ότι η φάση
της εξάσκησης της διακριτικής ικανότητας των ήχων και της ομιλίας αποτελεί τη φάση
μικρής διάρκειας της οικειότητας του ασθενή με το κοχλιακό εμφύτευμα και αποτελεί
ένα πολύ μικρό κομμάτι της θεραπείας. Αυτό επειδή οι μεταγλωσσικοί ασθενείς
μπορούν να ενεργοποιήσουν πολύ σύντομα την ικανότητα διάκρισης των
χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου, λόγω της ανεπτυγμένης ακουστικής τους
μνήμης. Έτσι το δυσκολότερο μέρος της θεραπείας απομένει στην εξάσκηση των
τεμαχιακών χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου. Και στην περίπτωση του
μοντέλου της ομάδας του Άαχεν ο έλεγχος της εξέλιξης της θεραπείας επιτυγχάνεται με
ένα τεστ το οποίο ασχολείται με τις ακουστικές - αναλυτικές ικανότητες των ασθενών.
Ανάλογο ήταν και το μοντέλο των Lehnhardt και Mohme Hesse 1988373.
Στόχος της λογοθεραπείας είναι ο ασθενής να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται με
τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα που του προσφέρει το κοχλιακό εμφύτευμα.
Πρέπει να προσανατολίζεται καλύτερα στο χώρο και να επικοινωνεί καλύτερα σε
καταστάσεις όπως στο τηλέφωνο σε χώρους με φασαρία, συνωστισμό κλπ. Αυτοί οι
στόχοι μπορούν να επιτευχθούν αν οι ασθενείς μπορούν:
α) Να διαφοροποιούν και να αναλύουν με ακρίβεια ακουστικά ερεθίσματα.
β) Να κατακτήσουν την καλύτερη ακουστική αντίληψη και κατανόηση ομιλίας χωρίς
τη βοήθεια της χειλεοανάγνωσης, για μεταγλωσσικούς ασθενείς, ή σε συνδυασμό με τη
χειλεοανάγνωση, την κατάκτηση του προφορικού λόγου με όσο το δυνατόν λιγότερο
κόπο και αργότερα την ακουστική διάκριση της ομιλίας χωρίς τη βοήθεια της
χειλεοανάγνωσης, για τους προγλωσσικούς ασθενείς και προσχολικής ηλικίας παιδιά.
γ) Να αποκαταστήσουν την άρθρωση, τη φωνή και την προσωδία.
δ) Να αναπτύξουν τις δομές προφορικού λόγου.
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Η λογοθεραπεία αποτελείται από την περίοδο προετοιμασίας και τους τομείς της
αντίληψης του λόγου και των ήχων του περιβάλλοντος, τη κατανόησης λόγου, της
άρθρωσης, της φώνησης, του διαλόγου και της μετάδοσης πληροφοριών στον
συνομιλητή.
Σε προγλωσσικούς ασθενείς είναι αναγκαία μια μεγάλη φάση προετοιμασίας για την
νέα ακουστική εμπειρία μέσω του κοχλιακού εμφυτεύματος και την μετεγχειρητική
θεραπεία.
Στόχος είναι η συνειδητοποίηση και εντατικοποίηση της οπτικής και απτικής
αντίληψης έτσι ώστε αυτοί οι τομείς στη διάρκεια της θεραπείας να είναι αρωγοί της
ακουστικής αντίληψης.
Οι ασθενείς επιδίδονται σε ασκήσεις για τη σταθερότητα της ακουστικής αντίληψης
και σε αντιστοιχίες κατανόησης της σχέσης εικόνας και αιτίου. Επίσης επεξεργάζονται
σχήματα για την κρίση των διαφορετικών αντιληπτικών ποιοτήτων και ποσοτήτων για
να μπορούν οι ασθενείς να ταξινομούν καλύτερα τις αισθήσεις τους. Για την οπτική
αντίληψη μπορεί για παράδειγμα να επινοηθεί μια σκάλα με διάφορες διαβαθμίσεις από
πολύ ανοιχτά χρώματα μέχρι πολύ σκούρα. Μια σκάλα απτικής αντίληψης με
διαβάθμιση από ανεπαίσθητο απτικό άγγιγμα μέχρι πολύ έντονο. Μέσω αυτών των
ασκήσεων ξεκινά η επέκταση του ρεπερτορίου εννοιών ή αλλιώς του λεξιλογίου τους.
Ανάλογα με το τι ικανότητες έχουν αναπτύξει μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να αρχίσει
μια περαιτέρω συστηματική ανάπτυξη λόγου και ομιλίας για την περιγραφή των
απτικών, οπτικών αλλά και αργότερα των ακουστικών ερεθισμάτων. Επιμέρους τομείς
της φάσης προετοιμασίας μπορούν να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια όλης της
θεραπείας.
Σε μεταγλωσσικούς ασθενείς αυτή η φάση δεν απαιτείται γιατί δεν παρουσιάζουν
διαταραχές στη δομή του λόγου και η ακουστική τους ικανότητα έχει αναπτυχθεί
πλήρως. Σ’ αυτούς η θεραπεία ξεκινά με τη φάση της ακουστικής διάκρισης θορύβων
και ήχων μετά την ενεργοποίηση του επεξεργαστή ομιλίας. Παράλληλα με τους ήχους
και τους θορύβους επεξεργάζονται ακουστικά κριτήρια όπως σιγανά / δυνατά, μεγάλη
διάρκεια / μικρή διάρκεια, για να μπορούν ευκολότερα να διαχωρίζουν τα ακουστικά
ερεθίσματα και να τα περιγράφουν με ακρίβεια. Σ αυτές τις ασκήσεις προσφέρονται
ζωντανά παραγόμενοι θόρυβοι π.χ. ένα χαρτί που σκίζεται , γέμισμα ποτηριού με νερό
και αργότερα, με θορύβους από κασέτες και CDs, με διάφορες ασκήσεις. Δύο με έξι
λογοθεραπευτικές συνεδρίες είναι τις περισσότερες φορές αρκετές για την επεξεργασία
ήχων και θορύβων με ενήλικες μεταγλωσσικούς ασθενείς.
Στην ακουστική αντίληψη του προφορικού λόγου επεξεργάζονται τα υπερτεμαχιακά
χαρακτηριστικά του λόγου, όπως για παράδειγμα η προσωδία, ο αριθμός λέξεων και
συλλαβών. Η αντίληψη αυτών των χαρακτηριστικών είναι ένα πολύ βοηθητικό
ενδιάμεσο βήμα για την ακουστική αντίληψη του προφορικού λόγου, επειδή οι
ασθενείς χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερες επεξεργάσιμες πληροφορίες για να
αποκωδικοποιήσουν τα “σήματα ομιλίας”. Σ’ αυτό επιστρατεύονται ασκήσεις με μη
λεκτικό υλικό (διάκριση διάφορων φωνών, αντίληψη φωνών από περιβάλλοντες
θορύβους, διάκριση της έντασης κ.λ.π.), ή ασκήσεις με λεκτικό υλικό χωρίς όμως
νόημα (αναγνώριση αριθμού συλλαβών και λέξεων, τονισμό λέξεων και προτάσεων
διάκριση αν τα δύο ερεθίσματα που δόθηκαν ήταν δύο όμοιες ή δύο διαφορετικές
λέξεις374,375.
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Οι μεταγλωσσικοί ασθενείς χρειάζονται τρεις με πέντε θεραπευτικές συνεδρίες.
Υπάρχουν όμως και ασθενείς που δεν εγκαταλείπουν αυτή τη φάση και δεν
καταφέρνουν μια ακουστική διάκριση της ομιλίας χωρίς τη βοήθεια της
χειλεοανάγνωσης. Σε προγλωσσικά παιδιά και ενήλικες ασθενείς αυτές οι φάσεις
διαρκούν πολύ περισσότερο και επεξεργάζονται εκτενέστερα.
Βασικό σημείο της θεραπείας με μεταγλωσσικούς ασθενείς είναι ο τομέας της
ακουστικής διάκρισης της ομιλίας, ο οποίος αρχίζει με τη διάκριση ήχων και συνεχίζει
με την κυρίως ακουστική διάκριση της ομιλίας. Όπως και στους ακούοντες υπάρχουν
δύο διαφορετικοί αλλά με παράλληλη δράση μηχανισμοί επεξεργασίας του ακουστικού
σήματος, η ακριβής ανάλυσή του και ο πολύπλευρος συνδυασμός με εμπειρίες και
συμφραζόμενα. Και οι δύο στρατηγικές λαμβάνονται υπ όψιν. Ασκήσεις με ακουστική
διάκριση ήχων και ζευγών με ελάχιστες φωνολογικές διαφορές εξυπηρετούν την
εξάσκηση της ακριβούς ανάλυσης και ασκήσεις κατανόησης λέξεων προτάσεων και
κειμένων, την εξάσκηση συνδυαστικής ικανότητας του ασθενούς.
Κυρίαρχη θέση όμως στη θεραπεία καταλαμβάνει η ακριβής ανάλυση του ήχου. Λόγω
της κώφωσης αυτή δεν ήταν δυνατή για τους ασθενείς και έπρεπε ούτως ή άλλως να
χρησιμοποιούν συνδυαστικούς μηχανισμούς στην επικοινωνία τους, η οποία ήταν
κομματιασμένη μέσω της χειλεοανάγνωσης. Μετά την κοχλιακή εμφύτευση η ανάλυση
των ήχων είναι πάλι δυνατή. Οι ασθενείς πρέπει όμως να καταχωρίσουν τα νέα
ακουστικά ερεθίσματα στην παλιά ακουστική τους γνώση. Αυτή η διαδικασία της
ανάλυσης ήχων πρέπει να επανακτηθεί να αποκατασταθεί και να αυτοματοποιηθεί. Και
εδώ πλέον πρέπει να μάθουν να διακρίνουν φωνήματα αποκομμένα από το λόγο και
μέσα σ’ αυτόν.
Για τον έλεγχο της εξέλιξης της θεραπείας χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα
ακουστικής διάκρισης της ομιλίας. Με την επαναλαμβανόμενη εξέταση ελέγχεται αν η
κατανόηση του φωνήματος καλυτέρευσε η χρειάζεται μια καινούρια ρύθμιση του
επεξεργαστή ομιλίας.
Παράλληλα με αυτή την αναλυτική δουλειά προσφέρονται και ασκήσεις με αυτόματες
ακολουθίες, προτάσεις και κείμενα. Αυτό είναι το Speech Tracking376 στο οποίο
ασκείται η αντίληψη και η κατανόηση των ασθενών σε ολόκληρα κείμενα και
θεματικές ενότητες.
Ο νεοαποκτηθείς ακουστικός αυτοέλεγχος δίνει πλέον τη δυνατότητα της
καλυτέρευσης της φώνησης και της άρθρωσης, οι οποίες πριν μόνο με τη βοήθεια της
κιναισθησίας και της όρασης μπορούσαν να ελεγχθούν. Αν παρατηρηθούν διαταραχές
της φώνησης ή της άρθρωσης στους μεταγλωσσικούς ασθενείς η διαταραχή
απαλείφεται σχεδόν αυτόματα μέσω του αυτοελέγχου. Σε προγλωσσικούς ασθενείς
αυτό είναι μια εξειδικευμένη δουλειά που πρέπει να γίνει με ακρίβεια. Αυτοί οι
ασθενείς όμως είναι και οι πιο ενθουσιώδεις και εμψυχωμένοι λόγω του ότι η
διαταραχή στην άρθρωσή τους, δυσκόλευε μέχρι την κοχλιακή εμφύτευση την
επικοινωνία τους με τους ακούοντες. Η δημιουργία μιας όσο το δυνατόν φυσιολογικής
φώνησης και προσωδίας είναι στοιχεία που βοηθάνε στην καλύτερη κατανόηση της
ομιλίας. Η αποσόβηση διαταραχών άρθρωσης και φώνησης είναι δουλειά που μπορεί
να γίνει μεθοδικά και παράλληλα με την ακουστική εξάσκηση.
Ο γενικός στόχος της θεραπείας που είναι η ολική ένταξη του κοχλιακού εμφυτεύματος
στην καθημερινότητα απαιτεί μια αντιπαράθεση του ασθενή με τις ψυχοκοινωνικές
αλλαγές στην νέα πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που επίσης πρέπει να
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υποστηριχτεί και να αποτελέσει ένα μικρό ή μεγάλο μέρος της θεραπείας με
υποστηρικτικές συζητήσεις. Πρέπει να τονωθεί η αυτοεκτίμηση του ασθενή πρέπει να
τους ανοιχτούν προοπτικές και να βοηθηθούν να τις διακρίνουν και να τους δοθούν
τρόποι αναχαίτισης των προβλημάτων τους. Έτσι μια συζήτηση για τη διατήρηση της
εμψύχωσης και για χάραξη σωστών προσδοκιών και στάση ζωής είναι ένα σημαντικό,
διεπιστημονικό, κομμάτι της θεραπείας.
Συνακόλουθο της θεραπείας είναι η διαρκής μεταφορά των όσων επεξεργάζονται μέσα
στο χώρο θεραπείας στην καθημερινότητα. Δύσκολες στιγμές της καθημερινής
επικοινωνίας όπως για παράδειγμα στο τηλέφωνο, επεξεργάζονται στη θεραπεία με
παιχνίδι ρόλων και δοκιμάζονται σε καθημερινές καταστάσεις. Εδώ έρχεται η ομαδική
θεραπεία να ολοκληρώσει την εξατομικευμένη δουλειά. Εύστοχες επικοινωνιακές
ασκήσεις και η ανταλλαγή εμπειριών μέσα στην ομάδα μπορούν να σταθεροποιήσουν
τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και να βοηθήσουν τη μεταφορά τους στη
καθημερινότητα.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη διάρκεια της κώφωσης. Σε κανονικές
συνθήκες η διάρκεια της θεραπείας σε ενήλικες μεταγλωσσικούς ασθενείς δεν πρέπει
να ξεπερνά τους πέντε μήνες με συχνότητα μίας συνεδρίας εβδομαδιαίως. Για το τέλος
της θεραπείας σημαντικοί υποκειμενικοί παράγοντες είναι η προσωπική ικανοποίηση
του ασθενή και του συγγενικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικοί
παράγοντες όπως η αξιολόγηση της πορείας της θεραπείας με τις δοκιμασίες
ακουστικής διάκρισης. Σε περιπτώσεις προγλωσσικών ενηλίκων παιδιών και παιδιών
προσχολικής ηλικίας η θεραπεία διαρκεί πολύ περισσότερο και αυτό λόγω των
συσσωρευμένων δυσκολιών τους στις γλωσσικές δομές, των αρθρωτικών, φωνητικών
και φωνολογικών διαταραχών τους και των περιορισμένων δυνατοτήτων
ολοκληρωμένης λεκτικής κατανόησης.
7.7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι μια καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή για
επιλεγμένους κωφούς ενήλικες και παιδιά. Εντούτοις, υπάρχει ποικιλομορφία στην
απόδοση με τα τωρινά συστήματα Κ.Ε. Πολλοί χρήστες Κ.Ε. μπορούν να
επικοινωνήσουν χωρίς τη βοήθεια χειλεοανάγνωσης και είναι σε θέση να
επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τα Κ.Ε. τους πρώτιστα για
να αποκαταστήσουν την επαφή με το περιβάλλον και για να ενισχύσουν τις
δυνατότητες της χειλεοανάγνωσης. Αυτή η παραλλαγή στα επίπεδα απόδοσης θεωρείτε
ότι σχετίζεται με βιολογικούς και γνωστικούς παράγοντες. Είναι αναμενόμενο ότι
μικρή επιβίωση ακουστικών νευρώνων ή ατροφικό κεντρικό ακουστικό σύστημα θα
σχετίζεται με κακή απόδοση, ενώ ένα πιο άθικτο ακουστικό νευρικό σύστημα θα
επιτρέψει να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα, μιλώντας για ένα καλά σχεδιασμένο
και ρυθμισμένο κοχλιακό εμφύτευμα377.
7.7.1. Αποτελέσματα στους ενήλικες
Τα αρχικά συστήματα Κ.Ε. Nucleus που χρησιμοποιούσαν στρατηγικές επεξεργασίας
που εξάγουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ομιλίας παρήγαγαν καλή αναγνώριση
φωνηέντων και συμφώνων378 αλλά περιορισμένη ακουστική αναγνώριση λέξεων379.
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Εντούτοις, με κάθε διαδοχική γενιά στρατηγικών επεξεργασίας, παρουσιάζονταν
ουσιαστικά κέρδη στην αναγνώριση λέξεων και προτάσεων από ανοιχτή λίστα (open
set) και αναφέρθηκε ότι έδιναν μέση επίδοση αναγνώρισης λέξεων και προτάσεων από
36 έως 74%, στους ενήλικες με τη στρατηγική SPEAK380-385. Παρόμοια επίπεδα
απόδοσης έχουν αναφερθεί σε ενηλίκες που χρησιμοποιούν είτε τα Κ.Ε. της Clarion
(ADVANCED BIONICS) είτε της MED-EL386,387. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα που
έδιναν οι προηγούμενες γενιές Κ.Ε., οι ενήλικοι που χρησιμοποιούν τις τρέχουσες
συσκευές επιτυγχάνουν υψηλότερες δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων και αποκτούν
αυτές τις δεξιότητες με γρηγορότερο ρυθμό. Πολλοί ενήλικοι τώρα εμφανίζουν
ουσιαστική κατανόηση ομιλίας από τον 3ο μήνα μετά από κοχλιακή εμφύτευση388.
Κατά μέσον όρο, τα πολυκάναλα συστήματα Κ.Ε. παρέχουν καλά έως άριστα επίπεδα
ακουστικής κατανόησης της ομιλίας για την πλειοψηφία των ενήλικων χρηστών.
Εντούτοις, παραμένει μεγάλη μεταβλητότητα στην απόδοση. Μερικοί ενήλικοι είναι
ανίκανοι να καταλάβουν οποιαδήποτε ομιλία μόνο μέσω της ακοής, ενώ άλλοι μπορούν
να επικοινωνήσουν επιτυχώς μέσω τηλεφώνου. Ένας αριθμός από παράγοντες, που
έχουν να κάνουν με τον κάθε ασθενή, συμβάλλουν στην επιτυχή χρήση του Κ.Ε. 389.
Δύο παράγοντες είναι η ηλικία εμφύτευσης και η διάρκεια της κώφωσης388,390-394.
Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που εμφυτεύονται σε νεαρή ηλικία και έχουν μια μικρότερη
χρονική περίοδο στέρησης της ακοής είναι πιθανότερο να έχουν καλά αποτελέσματα.
Τα συμπεράσματα σχετικά με άλλους προγνωστικούς παράγοντες δεν είναι τόσο σαφή.
Παραδείγματος χάριν, ο Gantz et al βρήκαν ότι οι μετρήσεις της γνωστικής ικανότητας
δεν σχετίζονταν με την απόδοση του ασθενή379, ενώ ο Cohen et al ανέφερε ότι οι
μετρήσεις του IQ σχετίζονταν σημαντικά με την καλή αντίληψη της ομιλίας391. Άλλοι
παράγοντες που έχουν βρεθεί να σχετίζονται σημαντικά με τα αποτελέσματα των
ενηλίκων περιλαμβάνουν την ικανότητα χειλεοανάγνωσης391,392 και το βαθμό της
υπολειπόμενης ακοής392,395.
7.7.2. Αποτελέσματα στα παιδιά
Οι μεταγλωσσικά κωφοί ενήλικοι και παιδιά χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που
διαβιβάζονται από ένα Κ.Ε. για να συγκρίνουν τη προγενέστερη αποθηκευμένη μνήμη
της προφορικής γλώσσας. Εντούτοις, η πλειοψηφία των παιδιών που λαμβάνουν Κ.Ε.
έχουν συγγενή ή προγλωσσική επίκτητη απώλεια ακοής. Αυτά τα παιδιά πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τον ήχο που παρέχεται από έναν κοχλιακό εμφύτευμα για να
αποκτήσουν λεκτική αντίληψη, παραγωγή ομιλίας και προφορικές γλωσσικές
δεξιότητες. Επιπλέον, επειδή τα μικρά παιδιά έχουν περιορισμένες γλωσσικές
δεξιότητες και φάσμα προσοχής, η αξιολόγηση της απόδοσης σε αυτόν τον πληθυσμό
μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Για να αξιολογηθούν αποτελεσματικά τα οφέλη στην
επικοινωνία από τη χρήση του Κ.Ε. στα παιδιά, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια σειρά
εξετάσεων που να είναι εξελικτικά και γλωσσικά κατάλληλη396,397.
Τα αρχικά αποτελέσματα στην αντίληψη του ήχου και της ομιλίας, καθώς και η
προφορική γλωσσική ανάπτυξη έχουν μελετηθεί από τότε που αρχικά εμφυτεύτηκαν
παιδιά. Αυτά μεταφράζονται σε έναν καταρράκτη δευτεροβάθμιων αποτελεσμάτων που
εμφανίζονται κατά την μέση προς μακριά περίοδο. Οι καλύτερες ευκαιρίες
εκπαίδευσης και απασχόλησης, η βελτίωση της κοινωνικοποίησης, το μεγαλύτερο
προσωπικό οικονομικό κέρδος, η καλύτερη γενική ποιότητα ζωής και το λιγότερο
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κόστος στην κοινότητα αναφέρονται ως αποτέλεσμα της παιδιατρικής κοχλιακής
εμφύτευσης.
Η δημοσιευμένη βιβλιογραφία δείχνει ότι η εμφύτευση των παιδιών σε μια νεώτερη
ηλικία ενισχύει και τα αρχικά και τα δευτεροβάθμια αποτελέσματα.
•

Η απόδοση στη λεκτική αντίληψη

Στις πρώτες έρευνες, τα παιδιά που χρησιμοποίησαν το Κ.Ε. Nucleus έδειξαν μια
σημαντική βελτίωση στη αναγνώριση λέξεων από κλειστή λίστα (close set) δηλ., στη
δυνατότητα να προσδιορίσουν λέξεις από ένα περιορισμένο σύνολο εναλλακτικών
λύσεων, αλλά περιορισμένη αναγνώριση λέξεων ανοιχτής λίστας (open set) 398,399. Η
εισαγωγή πιο σύγχρονων στρατηγικών επεξεργασίας οδήγησε σε μεγαλύτερα οφέλη
όσων αφορά στην λεκτική αντίληψη στα παιδιά, ακριβώς όπως στους ενήλικες. Πολλά
παιδιά με σύγχρονες συσκευές Κ.Ε. επιτυγχάνουν τουλάχιστον μεσαία επίπεδα
αναγνώρισης λέξεων open set. Παραδείγματος χάριν, ο Cohen et al παρουσίασαν τα
αποτελέσματα στην αναγνώριση λέξεων μιας ομάδας 19 παιδιών που κυμάνθηκαν από
4% έως 76% σωστές λέξεις με έναν μέσο όρο 44% 400. Ομοίως, ο Osberger et al
ανέφεραν ότι η μέση επίδοση ήταν περίπου 30% σωστά σε μια δυσκολότερη δοκιμασία
αναγνώρισης απομονωμένων λέξεων σε παιδιά με Κ.Ε. Clarion401. Το ποσοστό της
ανάπτυξης ακουστικών δεξιοτήτων, μετά την εμφύτευση, φαίνεται να αυξάνεται όσο η
τεχνολογία των Κ.Ε. βελτιώνεται και όσο τα παιδιά εμφυτεύονται σε νεαρότερη
ηλικία400-402. Επιπλέον, οι συγκριτικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι δυνατότητες λεκτικής
αντίληψης των παιδιών ληπτών Κ.Ε. υπερβαίνουν εκείνες των συνομηλίκων τους που
χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα, με μέσα κατώτερα όρια καθαρών τόνων χωρίς
ενίσχυση ≥90 dB403,404.
Διάφοροι δημογραφικοί παράγοντες εμφανίζονται να επηρεάζουν την απόδοση στα
παιδιά με τα κοχλιακά εμφυτεύματα. Τα πρώτα αποτελέσματα υποδείκνυαν καλύτερη
απόδοση στην λεκτική αντίληψη σε παιδιά που απέκτησαν την κώφωση σε μεγαλύτερη
ηλικία, με μια αντίστοιχη μικρότερη περίοδο κώφωσης399,405,406. Εντούτοις, όταν
εξετάστηκαν μόνο παιδιά με προγλωσσική κώφωση (δηλ., < 3 έτη), η ηλικία έναρξης
της απώλειας της ακοής ήταν ένας σημαντικός παράγοντας407. Είναι αποδεδειγμένο ότι
η πρώιμη εμφύτευση παράγει στα παιδιά την ανώτερη απόδοση του Κ.Ε. 408-413.
Οι μελέτες εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα λεκτικής αντίληψης στα παιδιά που
εμφυτεύονται στις νεώτερες ηλικίες, με τα παιδιά ηλικίας μικρότερης των δυο ετών να
αποδίδουν καλύτερα απ’ όλα 414-421. Τα πιο μικρά παιδιά όχι μόνο εμφάνισαν τα
καλύτερα τελικά αποτελέσματα, αλλά έφθασαν σε αυτά γρηγορότερα από τα παιδιά
που εμφυτεύτηκαν μεγαλύτερα.
Τελικά, οι μεταβλητές του τρόπου επικοινωνίας ή/και της μη ενισχυμένης
υπολειπόμενης ακοής επηρεάζουν επίσης τη λεκτική αντίληψη. Τα παιδιά που
χρησιμοποιούσαν το λόγο και εκείνα που είχαν περισσότερη υπολειπόμενη ακοή πριν
από την εμφύτευση, παρουσίασαν χαρακτηριστικά ανώτερη κατανόηση ομιλίας. Αυτό
έχει οδηγήσει σε μερικές διαφωνίες σχετικά με το αν πρέπει να εμφυτεύεται το
“καλύτερο” ή το “χειρότερο” αυτί395,422.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι είναι επιστημονική πρόκληση η μέτρηση των
αποτελεσμάτων λεκτικής αντίληψης στα πολύ μικρά παιδιά και η προσπάθεια να
συγκριθούν τα αποτελέσματα με εκείνα από τις παλαιότερες ομάδες παιδιών. Η
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γλωσσική ικανότητα που αναμένεται από ένα παιδί μικρότερο των δύο ετών, είναι
απέραντα διαφορετική από αυτή ενός πεντάχρονου και οι τυποποιημένες ακοολογικές
δοκιμασίες open και close set δεν είναι κατάλληλες για το πιο μικρό παιδί. Η χρήση
οπτικών τεχνικών εξοικείωσης423, οι γονικές κλίμακες εκτίμησης όπως το IT-MAIS
(Infant Toddler Meaningful Auditory Intergration Scale) και η εφαρμογή ποικίλων
ιεραρχικών κλιμάκων σφαιρικών ακουστικών ικανοτήτων, όπως οι CAP (Categories of
Auditory Performance score) έχει γίνει για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις.
•

Κατανόηση του λόγου και γλώσσα

Η βελτίωση της αντίληψης του λόγου είναι το πιο άμεσο αποτέλεσμα της κοχλιακής
εμφύτευσης. Εντούτοις, για να επιτύχουν τα παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα στον
ακούοντα κόσμο, πρέπει επίσης να αποκτήσουν κατανοητή ομιλία και να κατακτήσουν
το γλωσσικό σύστημά του περιβάλλοντός τους. Η κατανόηση της ομιλίας και οι
γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα βελτιώθηκαν σημαντικά
με το πέρασμα του χρόνου424-428 και κατά μέσον όρο υπερβαίνουν τις δεξιότητες των
συνομηλίκων τους - και των ακουόντων - και ταιριάζει με εκείνες των χρηστών
ακουστικών βοηθημάτων, με ελαφρές βαρηκοΐες427,428. Η κατανόηση της ομιλίας και η
κατάκτηση της προφορικής γλώσσας συσχετίζονται σημαντικά με την ανάπτυξη των
ακουστικών δεξιοτήτων426,429. Αν και υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα, οι καλύτεροι
χρήστες Κ.Ε., στα παιδιά, εμφανίζουν ιδιαίτερα κατανοητή ομιλία και ηλικιακά
κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες. Οι χρήστες με την ανώτερη απόδοση εμφυτεύονται
συνήθως σε νεαρή ηλικία και εκπαιδεύονται σε ένα προφορικό/ακουστικό
πρόγραμμα426.
Κοχλιακά εμφυτεύματα παρέχουν στα παιδιά πρόσβαση στις λεπτότερες πτυχές της
ομιλίας που συμβάλλουν στη καταληπτότητα του λόγου. Αυτό επιτρέπει στα παιδιά να
αναπτύξουν τη φυσική εναλλαγή στον τόνο και την ένταση.
Οι σύνθετες διαδικασίες της φώνησης, της άρθρωσης430, ο λεκτικός συγχρονισμός431, η
ακουστική μνήμη431,432 και οι λεκτικές δεξιότητες αποκωδικοποίησης δείχνουν να
βελτιώνονται περισσότερο μετά την εμφύτευση και επιτρέπουν την τελική βελτίωση
της καταληπτότητας του λόγου. Αυτή η βελτίωση παίρνει κάποιο χρόνο να επιτευχθεί
μετά από την εμφύτευση και εμφανίζεται ως μια συνεχής διαδικασία.
Οι εξετάσεις των προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων δείχνουν ότι τα παιδιά που
εμφυτεύονται στις νεώτερες ηλικίες επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα433,434.
Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, με
πολλές σημαντικές επιρροές που συνδυάζονται για να παράγουν την πλήρη και σωστή
δεκτική και εκφραστική γλώσσα.
Οι μελέτες της πλαστικότητας των αναπτυσσόμενων λεκτικών και γλωσσικών οδών και
τα αποτελέσματα της ακουστικής στέρησης, δείχνουν τη μειωμένη ικανότητα των
παιδιών να αποκριθούν στον αισθητηριακό ερεθισμό καθώς μεγαλώνουν435-437. Εάν,
εντούτοις το άκουσμα παρέχεται σε ένα αρκετά πρώιμο στάδιο, η ανάπτυξη του
κεντρικού νευρικού συστήματος ενός κωφού παιδιού φαίνεται να αποκρίνεται σε ένα
ηλεκτροφυσιολογικό επίπεδο430,436 και λειτουργικά από την άποψη της λεκτικής
αντίληψης και παραγωγής433,434,437.
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Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται στα παιδιά σε μια σειρά μητρικών γλωσσών. Έχουν
μελετηθεί και άλλες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά: παραδείγματος χάριν
γερμανικά416,430,434,438, ολλανδικά439, και τα κινέζικα (mandarin) 416.
Για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την χρήση του Κ.Ε., η αποτελεσματική και
λεπτομερής αποκατάσταση είναι απαραίτητη438,440,441. Μέσω της συνεπούς έκθεσης σε
ήχο που έχει νόημα και ακούγεται σε κανονικές καθημερινές δραστηριότητες, τα παιδιά
μαθαίνουν να ερμηνεύουν τους ήχους που γίνονται αντιληπτοί μέσω της συσκευής
τους. Αυτό είναι μια πολύ νέα διαδικασία για τα παιδιά που είχαν καθόλου ή πολύ
περιορισμένη εμπειρία στα ακούσματα. Όπως οι χρήστες Κ.Ε. κάθε ηλικίας, έτσι και τα
παιδιά πρέπει να μάθουν τη σημασία του ήχου που λαμβάνουν και πώς να
χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που τώρα ακούν.
Στις μελέτες που εξέτασαν το περιβάλλον επικοινωνίας των εμφυτευμένων παιδιών,
παρατηρήθηκε ότι εκείνα τα παιδιά που χρησιμοποιούν ένα τρόπο εκπαίδευσης
βασισμένο στην ακοή ανέπτυξαν δεκτικές και εκφραστικές προφορικές γλωσσικές
δεξιότητες γρηγορότερα από εκείνα που χρησιμοποιούν ένα ολικό τρόπο
επικοινωνίας417. Ένα πλαίσιο βασισμένο στην ακοή σημαίνει ότι η επικοινωνία του
παιδιού είναι μέσω του ήχου και της ομιλίας. Σε αυτό δεν συμβάλλουν μόνο οι ειδικοί,
που συνεργάζονται στενά με το παιδί, αλλά και οι γονείς και οι κηδεμόνες του παιδιού
που γίνονται οι συνεχείς οδηγοί και τα προφορικά γλωσσικά πρότυπά του440,442. Δίνεται
έμφαση στον ήχο και την ομιλία και τα παιδιά στηρίζονται λιγότερο στις οπτικές
ενισχύσεις για την επικοινωνία. Όσο νωρίτερα μπορεί να δοθεί σε ένα παιδί με απώλεια
ακοής πρόσβαση στον ήχο, με τη χρήση των καλύτερα ρυθμισμένων Κ.Ε., τόσο
καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα στη γλώσσα του.
7.7.3. Δαπάνη - Όφελος
Τα παιδιά που είναι υποψήφια για να λάβουν Κ.Ε. και δέχονται πρώιμη παρέμβαση
παρουσιάζουν σημαντικά αυξανόμενα ποσοστά τοποθέτησης σε κανονικά εκπαιδευτικά
πλαίσια418,443.
Οι μελέτες έχουν δείξει ότι όσο νωρίτερα τοποθετείται το εμφύτευμα, τόσο πιθανότερο
είναι ότι θα επιτευχθεί η εισαγωγή του παιδιού στην κανονική εκπαίδευση.
Βασιζόμενοι σε αυτά τα συμπεράσματα και δεδομένου ότι θα υπάρξει η απαραίτητη
εκπαιδευτική υποστήριξη, τα μεγαλύτερα ποσοστά τοποθέτησης στην κανονική
εκπαίδευση μας δίνουν υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας και
ανώτατης εκπαίδευσης, συνεπώς και στις καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης444. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο προσωπικό οικονομικό κέρδος καθώς επίσης και σε
προσωπικά οφέλη από την βελτιωμένη κοινωνικοποίηση, την αυξανόμενη
αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, την αυξανόμενη προσωπική ασφάλεια και τη
μεγαλύτερη κοινωνική ολοκλήρωση. Αυτά τα οφέλη μπορούν να έχουν μια πολύ
θετική επίδραση με ένα σημαντικό προσωπικό αντίκτυπο445. Λεπτομέρειες της
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, όπως η συνειδητοποίηση των προσωπικών ορίων και
η δυνατότητα να κρίνει το ίδιο το άτομο την καταλληλότητα της συμπεριφοράς του,
έχουν τεκμηριωθεί σε παιδιά και εφήβους μετά την εμφύτευση446.
Έχουν επίσης μελετηθεί μετρήσεις για τις απόψεις των γονέων σε σχέση με την
ποιότητα ζωής των παιδιών τους και των ίδιων και αναφέρθηκαν θετικές επιδράσεις
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Η αμεσότερη μείωση κόστους που προκύπτει από την παιδιατρική κοχλιακή εμφύτευση
οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε μια μεγάλη μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών.
Μια από τις μελέτες έδειξε ότι εάν η κοχλιακή εμφύτευση έχει σαν αποτέλεσμα τη
λειτουργική ακοή ενός παιδιού με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα, στα όρια της κώφωσης,
το κόστος εκπαίδευσής του μειώνεται κατά 35%. Αυτά τα συμπεράσματα αφορούσαν
τα παιδιά που εμφυτεύτηκαν στη σχετικά μικρή ηλικία των τεσσάρων ετών, εντούτοις
όπως αναφέρεται παραπάνω, παιδιά που εμφυτεύτηκαν σε μικρότερη ηλικία τείνουν να
επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά εισόδου στην κανονική εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει
επειδή τα γλωσσικά αποτελέσματα τους είναι καλύτερα και επομένως αυτά τα παιδιά
που εμφυτεύονται στις νεαρότερες ηλικίες μπορούν να δώσουν μια ακόμα μεγαλύτερη
δυνατότητα για μείωση του κόστους.
Από μελέτη του Πανεπιστημίου του Hannover προκύπτει οτι παρακολουθούν κανονικό
σχολείο το 69% των παιδιών που εμφυτεύτηκαν πριν το 2ο έτος της ηλικίας τους, το
29% από το 2ο έως το 4ο και το 14% από το 4ο έως το 7ο, σε σύγκριση με το 12% των
παιδιών με ακουστικά βαρηκοΐας449.
Άλλες μελέτες δείχνουν οτι το 58% των παιδιών μετά από 2 χρόνια χρήσης του Κ.Ε.
και το 75% μετά από 4 χρόνια, παρακολουθούν κανονικές τάξεις σχολείου, ποσοστό
που είναι από δυο έως και πέντε φορές μεγαλύτερο από τα παιδιά με ακουστικά
βαρηκοΐας450-453.
Επίσης συγκριτική μελέτη κόστους μεταξύ Κ.Ε. και ακουστικών βαρηκοΐας, στις ίδιες
κατηγορίες παιδιών, παρά το αρχικό μεγάλο κόστος του Κ.Ε., συνολικά σε βάθος
χρόνου το Κ.Ε κοστίζει 60.000 με 80.000 € ενώ η διαδικασία αποκατάστασης με
ακουστικά βαρηκοΐας 180.000 € περίπου454.
Τα αποτελέσματα σε όλα τα πεδία που απαριθμούνται παραπάνω συνεχίζουν να
παρέχουν κέρδος σε όλη τη διάρκεια ζωής του χρήστη Κ.Ε. Οι βελτιωμένες
εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές επιτρέπουν στο άτομο να έχει μεγαλύτερη
οικονομική συμβολή στην κοινότητα υπό τη μορφή φόρων, απαλλάσσοντας
ταυτόχρονα την κοινωνία από τις δαπάνες της πρόνοιας και άλλων μέτρων
υποστήριξης.
Υπάρχει συναίνεση στη βιβλιογραφία σχετικά με μια τρέχουσα ανάγκη να
συγκεντρωθούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να υπολογιστεί ποσοτικά η
αποτελεσματικότητα της δαπάνης.
Μια εκτίμηση της ανάλυσης κόστους - κέρδους από όλους τους εμπλεκόμενους
επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού προσωπικού, των κεφαλαίων της
υγείας και των κυβερνήσεων, θα υποστηρίξει τη βελτίωση των υπηρεσιών των
κοχλιακών εμφυτευμάτων για όλους τους υποψηφίους χρήστες444,445,455.
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