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Δίλαη γλσζηή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ε ζύλδεζε ηεο αθνήο κε ηελ
νκηιία. Ιδηαίηεξα ζηα παηδηά ε θπζηνινγηθή αθνή είλαη πξνππόζεζε γηα ηελ
νκαιή αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θαη ηεο γιώζζαο θαη γηα ηελ επηηπρή επηθνηλσλία
θαη κάζεζε. Χζηόζν, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θπζηνινγηθήο αθνήο πξνππνζέηεη
ηελ πεξηγξαθή ηνπ νπδνύ αθνήο (πόζν ρακειά ζε έληαζε αθνύεη ην παηδί)
ζε θάζε κηα από κηα ζεηξά βαζηθώλ ζπρλνηήηωλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ νκηιία. Απηή ηελ εμέηαζε είηε πξόθεηηαη γηα αθνπόγξακκα είηε γηα
αθνπζηηθά πξνθιεηά δπλακηθά θαη σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο ζα πξέπεη ν
ινγνπεδηθόο λα ηελ δεηάεη από ηνλ εηδηθό ΧΡΛ-Αθνπνιόγν θαη λα κπνξεί λα
ηελ ‘δηαβάζεη’.
Χζηόζν ε θπζηνινγηθή αθνή, όπσο απηή ειέγρεηαη κε ηηο παξαπάλσ
αλαθεξζέληεο κεζόδνπο, δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ πηζαλόηεηα θάπνηνο
(παηδί ή ελήιηθαο) λα δπζθνιεύεηαη λα αθνύζεη θαη λα ‘μεθαζαξίζεη’ ηελ νκηιία
όηαλ ππάξρεη ζόξπβνο. Ο ζόξπβνο ππάξρεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ θάζε
αηόκνπ, μεθηλώληαο από ην παηδί κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (ζηελ νπνία
βξίζθεηαη αξθεηέο ώξεο ηεο εκέξαο) θαη θηάλνληαο ζηνλ ελήιηθα είηε ζην
εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ είηε ζηε δηαζθέδαζε ηνπ. Η απμεκέλε δπζθνιία
αθνπζηηθήο αληίιεςεο ηεο νκηιίαο ζε ζόξπβν ή αληαγσληζηηθά ερεηηθά
εξεζίζκαηα κε θπζηνινγηθή αθνή θαιείηαη Γηαηαξαρή Αθνπζηηθήο
Δπεμεξγαζίαο (ΓΑΔ).
ηα παηδηά ε ΓΑΔ κπνξεί αλ παξακείλεη αδηάγλσζηε λα νδεγήζεη ζε
δηαηαξαρέο κάζεζεο, δεπηεξνγελή δηάζπαζε πξνζνρήο, δηαηαξαρέο
αλάγλσζεο, δπζθνιίεο ζηελ απόθηεζε θίισλ θ.α. 30-50% ηωλ παηδηώλ κε
καζεζηαθέο δηαηαξαρέο ή/θαη Δπζιεμία παξνπζηάδνπλ ΔΑΕ.
Οη
επηπηώζεηο από ηελ ύπαξμε (θαη κε αληηκεηώπηζε) ηεο ΓΑΔ είλαη ζπλήζσο
πνιύ κεγαιύηεξεο ζηα παηδηά από όηη ζηνπο ελήιηθεο. Σν γεγνλόο απηό
νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά από αηηίεο όπσο:
1. Σα παηδηά ρξεηάδνληαη (ιόγσ αλσξηκόηεηαο ηεο θεληξηθήο αθνπζηηθήο
λεπξηθήο νδνύ) κεγαιύηεξεο ηηκέο ιόγνπ ζήκαηνο πξνο ζόξπβν γηα λα
‘αθνύζνπλ’ ηελ νκηιία κέζα ζην ζόξπβν.
2. Ιθαλνπνηεηηθό επίπεδν αληίιεςεο νκηιίαο ζηα βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά
απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε νκηιία θαη ε γιώζζα.

3. Σα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο καζαίλνπλ ζρεδόλ
θαηά απνθιεηζηηθόηεηα κέζσ ηεο αθνπζηηθήο νδνύ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
ζρνιείνπ, αιιά θαη αθνύγνληαο ηνπο ελήιηθεο (ή άιια παηδηά) λα κηινύλ
κεηαμύ ηνπο.
4. Πξόζθαηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα νδεγνύλ ζηε ζηελή αιιειεπίδξαζε ηεο
αθνπζηηθήο αληίιεςεο νκηιίαο ζε ζόξπβν θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλόηεηαο
αλάγλσζεο.
5. Οη ζρνιηθέο αίζνπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζνξπβώδεηο.

Η αθνπζηηθή επεμεξγαζία είλαη κηα βηνινγηθή δηεξγαζία πνπ ζπλδέεη ηα
αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο. Δπηηξέπεη ηνλ εληνπηζκό ηεο πεγήο ελόο ήρνπ
(ηδηαίηεξα ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθό όηαλ δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηελ
πεγή), ηελ επηιεθηηθή αθξόαζε ελόο αηόκνπ (ή κηαο νκάδαο αηόκσλ) ζε έλαλ
ρώξν γεκάην κε κνπζηθή ή θαη νκηιίεο πνιιώλ άιισλ νκάδσλ αηόκσλ
(γλσζηό θαη σο cocktail party effect), ηε δπλαηόηεηα αθξόαζεο κηαο
ζπλαπιίαο, όπνπ ε αθνπζηηθή αίζζεζε εζηηάδεη ζηελ αθξόαζε ηνπ ζπλόινπ
θαη όρη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ.

Σα ζπκπηώκαηα ηεο ΓΑΔ κπνξεί λα είλαη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα
αθόινπζα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Υακειή απόδνζε ζε ρώξνπο κε πνιιαπιά ερεηηθά εξεζίζκαηα
Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε πξνθνξηθώλ νδεγηώλ
Γπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ηαρεία ή/θαη παξακνξθσκέλεο νκηιίαο
Γπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε νκηιίαο ζε πεξηβάιινλ ζνξύβνπ
Γπζθνιία ζηελ αλαγλώξηζε θαη δηάθξηζε νκηιίαο
Με ζηαζεξέο απαληήζεηο ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα
Γπζθνιίεο ζηε γιώζζα, ηελ αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία
Γηάζπαζε πξνζνρήο
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
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Επηκέιεηα κεηά από πξόζθιεζε εηδηθνύ ηεύρνπο γηα Γηαηαξαρέο
Αθνπζηηθήο Δπεμεξγαζίαο ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Current
Pediatric Reviews
πκκεηνρή σο θξηηήο ζηα δηεζλή πεξηνδηθά κε Impact Factor:
Archives of Disease in Childhood (a BMJ Journal), International Journal of
Pediatric Otorhinolaryngology, Journal of Pediatric Biochemistry
Σα εξεπλεηηθά θαη θιηληθά ηεο ελδηαθέξνληα επηθεληξώλνληαη ζηηο
Δηαηαξαρέο Αθνπζηηθήο Επεμεξγαζίαο ζε κηθξά παηδηά, εθήβνπο θαη
ελήιηθεο.
Γεκνζηεπκέλν ηεο έξγν ζε δηεζλή πεξηνδηθά (h=5) κε impact factor έρεη
ιάβεη 111 αλαθνξέο από εξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά
κε θξηηέο.
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