
  

 

Διαταραχές ακοής σε παιδιά με  

          Σύνδρομο Down 
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(προσπέλαση στις 21/5/2021) 

Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Παπαδοπούλου Μαρία 

 

Τα άτομα με Σύνδρομο Down τείνουν να έχουν σε υψηλότερα ποσοστά σε προβλήματα ακοής σε 

σχέση με το γενικό πληθυσμό. Αυτό το άρθρο εξετάζει μερικές από τις αιτίες της απώλειας ακοής, τις 

θεραπείες που υπάρχουν και περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης. Έρευνες δείχνουν ότι το 80% των 

ατόμων με Σύνδρομο Down, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, θα έχουν κάποιο πρόβλημα με την ακοή τους. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών αποκτούν την ικανότητα της ομιλίας κυρίως ακούγοντας όσα λένε 

οι γύρω τους και η καλή ακοή εμπλέκεται στην ανάπτυξη του λόγου, καθώς και στην κοινωνικοποίηση. 

Αυτοί είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. 

Επομένως, η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των προβλημάτων ακοής, είναι απαραίτητη για κάθε παιδί 

με Σύνδρομο Down. 

 

Ακοή  

 

Πριν εξετάσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με το Σύνδρομο Down, ας εξετάσουμε τη 

φυσιολογική λειτουργία του αυτιού. Οι ήχοι είναι κύματα πίεσης στον αέρα, που ταξιδεύουν κατά μήκος 

του εξωτερικού ακουστικού καναλιού, όπου συναντούν το τύμπανο. 

Αυτή είναι η πύλη προς το μεσαίο αυτί, μια κοιλότητα αέρα που περιέχει μια αλυσίδα τριών μικρών 

οστών, τα οποία συνδέουν το τύμπανο με την ωοειδή θυρίδα. Τα ηχητικά κύματα προκαλούν τη δόνηση 

του τυμπάνου, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί κινήσεις στα οστά. Αυτό δημιουργεί δονήσεις στην 

ωοειδή θυρίδα (μια μικρή μεμβράνη που χωρίζει το μεσαίο από το εσωτερικό αυτί). Αυτές οι δονήσεις 

διέρχονται από το υγρό στο εσωτερικό αυτί και στην συνέχεια διεγείρουν με διαφορετικό τρόπο τα τριχωτά 

κύτταρα του κοχλία, ανάλογα με τις συχνότητες και τις πιέσεις τους. 

Σε αυτό το στάδιο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις αλλαγές πίεσης μετατρέπονται σε 

νευρικά ερεθίσματα, τα οποία ταξιδεύουν κατά μήκος του ακουστικού νεύρου προς τον εγκέφαλο, όπου 

γίνεται αντιληπτός ο ήχος. Οτιδήποτε παρεμβαίνει σε κάποιο από τα παραπάνω στάδια αυτής της 

αλυσίδας, θα επηρεάσει την ακοή. 

https://library.down-syndrome.org/en-us/news-update/03/2/hearing-disorders-down-syndrome/


  

 

 

Εικόνα 1- Ανατομία του αυτιού 

 

Απώλεια ακοής 

 Αγώγιμη απώλεια (CHL): Είναι ένας από τους κύριους τύπους απώλειας της ακοής και προκαλείται 

από παρεμβολές στη λειτουργία του μέσου αυτιού από μόλυνση ή/και φλεγμονή στο μέσο αυτί. 

Ωστόσο, το υπερβολικό κερί ή άλλα ξένα σώματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν απόφραξη του 

εξωτερικού αυτιού. Τα προβλήματα του μέσου αυτιού αντιπροσωπεύουν το 83% της απώλειας 

ακοής σε παιδιά με Σύνδρομο Down. 

 Νευροαισθητηριακή απώλεια (SNHL): Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχει υποστεί βλάβη ο κοχλίας ή 

το ακουστικό νεύρο. Υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι αυτός ο τύπος απώλειας αυξάνεται 

αργότερα στην παιδική ηλικία. Για αυτό το λόγο καλό είναι να συνεχίζονται οι αξιολογήσεις, ακόμη 

και αν ένα παιδί δεν εμφανίζει σημάδια αγώγιμης απώλειας. 

 Μικτή βαρηκοΐα: Μερικά παιδιά έχουν και τις δύο μορφές απώλειας ακοής.   

Το κερί στο εξωτερικό κανάλι του αυτιού μπορεί να επηρεάσει την ακοή. Μπορεί να μαλακώσει με 

σταγόνες για τα αυτιά ή να αφαιρεθεί με σύριγγα ή χρήση άλλων κατάλληλων οργάνων. Η τελευταία 

διαδικασία πρέπει να εκτελείται πάντα από έμπειρο επαγγελματία. 

Η μέση ωτίτιδα είναι μια από τις πιο κοινές παθήσεις που αφορούν το αυτί και είναι ιδιαίτερα συχνή 

στα παιδιά με σύνδρομο Down. Ο βλεννογόνος συσσωρεύεται στο μεσαίο αυτί και εμποδίζει την ελεύθερη 

δόνηση των οστών, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα ακοής. Τα παιδιά με Σύνδρομο Down τείνουν να έχουν πιο 



  

 

παχύρρευστη βλεννογόνο, η οποία είναι λιγότερο πιθανό να αποστραγγιστεί και πιο πιθανό να μολυνθεί. 

Η ευσταχιακή σάλπιγγα (σωλήνας που ενώνει τη μύτη με το αυτί), τείνει να είναι πιο στενή και κοντή στα 

άτομα με σύνδρομο Down, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο αποτελεσματική στο να επιτρέπει την 

αποστράγγιση από το μεσαίο αυτί. 

Η μέση ωτίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τρεις τρόπους: 

1. Σωλήνες αυτιού (σωλήνες εξισορρόπησης πίεσης). Η εισαγωγή του σωλήνα στο τύμπανο 

επιτρέπει στο υγρό να αποστραγγιστεί από το μεσαίο αυτί στο εξωτερικό ακουστικό κανάλι. 

2. Αναρρόφηση. Εισάγεται μια λεπτή βελόνα στο μεσαίο αυτί, μέσω του τυμπάνου, και τραβάει το 

υγρό. 

3. Αμυγδαλεκτομή. Σπάνια χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική. 

Οι λοιμώξεις του μέσου αυτιού, είναι ιδιαίτερα συχνές σε παιδιά με σύνδρομο Down. Αυτό 

οφείλεται στα προβλήματα της κακής αποστράγγισης του υγρού και στο γεγονός ότι τα άτομα με σύνδρομο 

Down είναι πιο ευαίσθητα σε λοιμώξεις κάθε είδους. Η θεραπεία λοιμώξεων του μεσαίου αυτιού συνήθως 

περιλαμβάνει αντιβιοτικά και ενδεχομένως μια από τις παρεμβάσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

Στη Νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής, το εσωτερικό αυτί ή ο κοχλίας δυσλειτουργεί. Ο όρος 

χρησιμοποιείται μερικές φορές για προβλήματα και σε άλλα μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Μπορεί να υπάρχει από τη γέννηση ή να αναπτυχθεί στη μετέπειτα ζωή και επηρεάζονται κυρίως οι ήχοι 

υψηλότερης συχνότητας. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κατανόηση, δεδομένου ότι στην 

ομιλία χρησιμοποιούνται κατά βάση αυτές οι συχνότητες. Αυτός ο τύπος απώλειας ακοής συχνά 

παραβλέπεται στα αρχικά στάδια, επειδή αυτά τα παιδιά δεν συμπεριφέρονται πάντα σα να είναι κωφά. 

Ανταποκρίνονται σε πολλούς διαφορετικούς ήχους, αλλά τείνουν να ακούνε μια χαμηλή συχνότητα που 

περιέχει λίγες πραγματικές πληροφορίες. Δεν υπάρχει θεραπεία σε αυτόν τον τύπο απώλειας και αυτοί που 

επωφελούνται από τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, συνεχίζουν να εξαρτώνται από αυτά επ’ αόριστον. 

 

 

Εκτίμηση  

 Έχοντας εξετάσει το εύρος των προβλημάτων ακοής για τα παιδιά με σύνδρομο Down, μπορούμε 

να στραφούμε τώρα στην αξιολόγηση της ακοής. Τα παιδιά θα πρέπει να ελέγχονται σε ένα καλά 

εξοπλισμένο και στελεχωμένο ακουολογικό κέντρο, καθώς μερικές φορές απαιτούνται ειδικές εξετάσεις. 

Όπου είναι δυνατόν, τα παιδιά με σύνδρομο Down θα πρέπει να ελέγχονται από προσωπικό με εμπειρία 

σε παιδιά με αναπηρία. Οι ακόλουθες περιγραφές των εξετάσεων είναι μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα. 

 Τυμπανομετρία: είναι μια συνηθισμένη εξέταση που επιτρέπει στον ακουολόγο να ελέγξει την 

κίνηση του τυμπάνου του αυτιού. Είναι ανώδυνη, αν και απαιτεί κάποια συνεργασία από το παιδί. 

Αυτό το τεστ επιτρέπει στον ακουολόγο να εντοπίσει μια πιθανή αιτία αγώγιμης απώλειας ακοής. 



  

 

 Ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ): αυτό το τεστ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των βρεφών. Δεν 

απαιτεί ενεργή συμμετοχή από το άτομο και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλο για πολύ μικρά παιδιά. 

Το τεστ ανιχνεύει και αναλύει ορισμένους ήχους που παράγονται από το εσωτερικό αυτί και μετράει 

την απόκριση (ηχώ) σε διάφορους ήχους. 

 Ακοομετρία καθαρού τόνου: αυτή η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα παιδιά μπορούν να 

κατανοήσουν και να ακολουθήσουν οδηγίες και να ανταποκριθούν όταν ακούνε έναν ήχο. Υπάρχουν 

παραλλαγές αυτού του τεστ που έχουν προσαρμοστεί, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε 

παιδιά με αναπηρία. 

 

Μετά από τους αρχικούς ελέγχους για τα νεογέννητα, ένα παιδί θα πρέπει να κάνει πλήρη έλεγχο ακοής 

σε ηλικία περίπου εννέα μηνών, ακόμα ένα σε ηλικία 18 μηνών και στη συνέχεια ετησίως ως δέκα ετών. 

Μετά την ηλικία των δέκα, η εξέταση κάθε δύο χρόνια θεωρείται επαρκής. Ωστόσο, οι γονείς παιδιών με 

σύνδρομο Down, θα πρέπει να ζητούν πρόσθετους ελέγχους, αν πιστεύουν ότι η ακοή του παιδιού έχει 

αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο.  

Μια επίσκεψη στον ακουολόγο μπορεί να οδηγήσει σε ένα ακοόγραμμα (εικόνα 2), μια οπτική 

αναπαράσταση των συγκεκριμένων συχνοτήτων και των επιπέδων έντασης που μπορεί να ακούσει το παιδί 

από κάθε αυτί. Το ακοόγραμμα καλύπτει το εύρος συχνοτήτων από 125 ως 8000 Hz  και το εύρος έντασης 

από 0 ως 100 dB. Το ακοόγραμμα δείχνει την ένταση στην οποία μπορεί το παιδί να ακούσει κάθε 

συχνότητα ήχου. Η απώλεια ακοής αναφέρεται συχνά ως ήπια, μέση, σοβαρή ή βαθιά. Τα αντίστοιχα εύρη 

ντεσιμπέλ για αυτούς τους όρους βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Φυσιολογική ακοή 0 – 15dB 

Ελάχιστη απώλεια ακοής 16 – 25dB 

Ήπια απώλεια ακοής 26 – 40dB 

Μέση απώλεια ακοής 41 – 55dB 

Σοβαρή απώλεια ακοής 71 – 90dB 

Βαθιά απώλεια ακοής ≥90dB 

Πίνακας 1- Βαθμός απώλειας ακοής για παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη για ηλικίες 2 ετών και άνω. Σημειώνουμε 

ότι η απώλεια 16 -25dB, ενώ δεν θα επηρεάσει αρνητικά ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης, μπορεί να έχει επιβλαβή 

επίδραση σε παιδιά με σύνδρομο Down. 

 

 



  

 

Οι πληροφορίες από το ακοόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί ο αριθμός των 

ήχων, που δυσκολεύεται να ακούσει το παιδί. Συνήθως, επηρεάζονται τα σύμφωνα υψηλών συχνοτήτων ( 

σ, τ, θ, φ και σχ) και τα φωνήεντα στις χαμηλές συχνότητες. 

 

Εικόνα 2- ακουόγραμμα φυσιολογικής ακοής 

 

Οι γονείς δεν πρέπει να νοιώθουν ντροπή αν δεν καταλαβαίνουν την ορολογία που χρησιμοποιεί 

κάποιες φορές ο ακουολόγος και αν χρειάζεται θα πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις. 

Ερωτήσεις που μπορεί να χρειαστεί να ρωτήσετε τον ακουολόγο: 

 Τι είδους τεστ θα χρησιμοποιήσετε και για ποιο λόγο; 

 Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του τεστ; 

 Θα αλλάξει η ακοή του παιδιού με την πάροδο του χρόνου; 

 Μπορεί να αντιμετωπιστεί η απώλεια ακοής; 

 Ποιοι ήχοι θα επηρεαστούν περισσότερο και τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω; 

 Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια και πρέπει να επιστρέψω για περισσότερες εξετάσεις; 

Μέχρι στιγμής, έχουμε διερευνήσει τη φυσιολογική λειτουργία του αυτιού και ορισμένα από τα 

προβλήματα που σχετίζονται με το σύνδρομο Down. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις για τα προβλήματα ακοής και τελικά έχουμε περιγράψει την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Το τελικό ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι παρεμβάσεις και ποια πιθανά 

οφέλη υπάρχουν για ένα παιδί με σύνδρομο Down; 

Η καθυστέρηση ομιλίας και γλώσσας, οι δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία και η κακή 

φωνολογική συνειδητοποίηση είναι τυπικά για παιδιά με σύνδρομο Down. Δεν είναι δύσκολο να δούμε 



  

 

πώς αυτές οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να ενταθούν για ένα παιδί με απώλεια ακοής. Οι ψυχολόγοι 

έχουν συζητήσει τη σύνδεση μεταξύ γλώσσας και σκέψης για πολλά χρόνια. Είναι ξεκάθαρο το πόσο μεγάλο 

είναι το  ποσοστό της σκέψης μας που μετατρέπεται σε λέξεις, μερικές φορές λέμε ακόμη και ότι 

«σκεφτόμαστε δυνατά» όταν η εσωτερική ομιλία γίνεται δημόσια! Εάν κάποιος μπορεί να κάνει τη σύνδεση 

μεταξύ της ακοής, της γλώσσας και της σκέψης, καταλαβαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να παρέμβει το 

συντομότερο δυνατό, εάν υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί μια απώλεια ακοής σε 

ένα παιδί με σύνδρομο Down. 

 Πολλές μελέτες έχουν δείξει μια σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης, της γλώσσας και της 

συναισθηματικής ανάπτυξης ακόμα και με την ήπια απώλεια ακοής. Για τα παιδιά με σύνδρομο Down 

ακόμη και η παραμικρή απώλεια ακοής μπορεί να έχει επιβλαβή επίδραση στη γενική πνευματική τους 

ανάπτυξη. 

Παρά τη σαφή ανάγκη για έλεγχο ρουτίνας, υπάρχει διαμάχη σχετικά με τη θεραπεία της απώλειας 

ακοής. Η Sally Shott, διάσημη ειδική ΩΡΛ στις ΗΠΑ, πρόσφατα παρείχε ισχυρή εμπειρική υποστήριξη για τη 

χρήση σωλήνων αυτιού. Πραγματοποίησε μελέτη για 48 παιδιά με σύνδρομο Down ηλικίας 2 ετών και 

κάτω. Διαπίστωσε ότι το 83% αυτού του δείγματος απαιτούσε σωλήνες αυτιού λόγω χρόνιων λοιμώξεων 

του μέσου αυτιού, το 12,5% είχε περιστασιακές λοιμώξεις του αυτιού που αντιμετωπίστηκαν με αντιβιοτικά 

και μόνο το 4,2% δεν είχε λοιμώξεις στο αυτί. Μετά την παρέμβασή της, μόνο το 2% είχε υπολειπόμενη 

ήπια απώλεια ακοής. Υποστηρίζει σχολαστικό καθαρισμό του αυτιού, εξέταση και επιθετική θεραπεία που 

ξεκινά αμέσως μετά τη γέννηση, για όλα τα παιδιά με σύνδρομο Down. Υποθέτει ότι αυτό το στυλ συνεχούς 

παρέμβασης μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας. 

Μερικοί χειρουργοί ΩΡΛ είναι λιγότερο ενθουσιώδεις για τη χρήση σωλήνων αυτιού σε παιδιά με 

σύνδρομο Down, επειδή πιστεύουν ότι η συνεχής αντικατάσταση μπορεί να δημιουργήσει ουλές στο 

τύμπανο. Μπορούν να συστήσουν ακουστικά βαρηκοΐας αντί ιατρικής/χειρουργικής επέμβασης.  Ωστόσο, 

τα πολλά οφέλη των σωλήνων αυτιού, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της βελτιωμένης ακοής 

στην ανάπτυξη της γλώσσας, την κοινωνικοποίηση, τη γενική πνευματική ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση, 

ξεπερνούν κατά πολύ τις πιθανές δυσκολίες. 

Συμπερασματικά, μπορεί κανείς να δει ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν μια ιδιαίτερη 

ευαισθησία στην ακοή τους. Κάποια προβλήματα του μεσαίου αυτιού μπορούν να αντιμετωπιστούν 

επιτυχώς, αν τα παιδιά πηγαίνουν για καθαρισμό και εξετάσεις από μικρή ηλικία και όσο συχνά χρειάζεται. 

Φαίνεται ότι αυτό μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά, προκειμένου να αναπτυχθούν στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

 


