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Διευρυμένος υδραγωγός της αίθουσας 
(Large vestibular aqueduct syndrome/Enlarged vestibular aqueduct syndrome) 
 
 

1. Τι είναι ο διευρυμένος υδραγωγός της αίθουσας ;; 

Ο υδραγωγός της αίθουσας είναι ένας πολύ μικρός οστέινος αγωγός μέσα στο λιθοειδές οστό του 
κρανίου (είναι αυτό το οστό που περικλείει το αυτί μας). Η καλή του λειτουργία είναι απαραίτητη 
για την φυσιολογική ακοή και την ισορροπία. 
Όταν αυτός ο οστέινος αγωγός είναι ευρύτερος από το κανονικό ονομάζεται "διευρυμένος 
υδραγωγός της αίθουσας" και συνδέεται τόσο με βαρηκοΐα όσο και με προβλήματα ισορροπίας 
(σχήμα). Σήμερα, ο διευρυμένος υδραγωγός της αίθουσας αναγνωρίζεται σαν το συχνότερο 
απεικονιστικό εύρημα σε παιδία με βαρηκοΐα αντίληψης (5-15% των παιδιών με βαρηκοΐα). 
 

 



 

2. Πως γίνεται η διάγνωση του διευρυμένου υδραγωγού της αίθουσας ;; 

Οι βασικές εξετάσεις με τις οποίες γίνεται η διάγνωση είναι η μαγνητική και η αξονική τομογραφία. 
Σημαντική βοήθεια προσφέρει ο έλεγχος της ακοής και της ισορροπίας. Συχνά κρίνονται 
απαραίτητες ορισμένες εξετάσεις για την εκτίμηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, των 
νεφρών και της καρδιάς. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστώνται και γενετικά tests για την 
αναζήτηση συγκεκριμένων συνδρόμων. 
 

3. Τι συμπτώματα προκαλεί ο διευρυμένος υδραγωγός της αίθουσας ;; 

Το κύριο σύμπτωμα είναι η βαρηκοΐα που είναι συνήθως μεγάλου βαθμού, στο ένα ή και στα δύο 
αυτιά και μπορεί έχει αιφνίδια έναρξη ή να είναι προοδευτική ή, τέλος, να παρουσιάζει μεταβολές. 
Στα περισσότερα παιδιά η βαρηκοΐα δεν συνοδεύεται από προβλήματα ισορροπίας ή άλλα 
συνδρομικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες η βαρηκοΐα που προκαλείται 
από τον διευρυμένο υδραγωγό της αίθουσας συνοδεύει κάποιο σύνδρομο (δηλαδή, συνδυασμό 
πολλών ανωμαλιών).  
Υπολογίζεται ότι περίπου το ¼ των ασθενών με διευρυμένο υδραγωγό της αίθουσας πάσχουν από 
το σύνδρομο Pendred, ένα σύνδρομο που επίσης ευθύνεται για προοδευτική βαρηκοΐα (μέχρι 
κώφωση).  
Σπανιότερα, άλλα σύνδρομα και ανωμαλίες (όπως το βραγχιο-ωτο-νεφρικό σύνδρομο και 
ανωμαλίες του έσω ωτός τύπου Mondini) μπορεί επίσης να συνοδεύουν την πάθηση αυτή. 
 

4. Πώς αντιμετωπίζεται το σύνδρομο του διευρυμένου υδραγωγού της αίθουσας ;; 

Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει.  
Αντιμετωπίζεται με ακουστικά όταν η βαρηκοΐα είναι αμφίπλευρη μέτριου ή μεγάλου βαθμού.  
Η κοχλιακή εμφύτευση συνιστάται σε αμφίπλευρη πολύ μεγάλη βαρηκοΐα που έχει μόνιμο 
χαρακτήρα (χωρίς διακυμάνσεις). 
Η αιφνίδια επιδείνωση της ακοής που συχνά συμβαίνει σε ασθενείς με διευρυμένο υδραγωγό της 
αίθουσας αντιμετωπίζεται από πολλούς με κορτικοειδή, αλλά η αποτελεσματικότητά τους στη 
συγκεκριμένη πάθηση δεν έχει αποδειχθεί. 
 

5. Υπάρχουν προληπτικά μέτρα για το σύνδρομο του διευρυμένου υδραγωγού της 

αίθουσας ;; 

Επειδή οι κακώσεις της κεφαλής και η αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης έχουν ενοχοποιηθεί για 
επιδείνωση της βαρηκοΐας σε ασθενείς με σύνδρομο διευρυμένου υδραγωγού της αίθουσας, 
ορισμένα προληπτικά μέτρα θεωρούνται απαραίτητα, όπως:  
αποχή από αθλητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σωματική επαφή (ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, κλπ),  
χρήση προστατευτικού κράνους σε δραστηριότητες όπως η ποδηλασία, το skateboarding και το σκι,  
αποχή από δραστηριότητες ή ασκήσεις που μπορεί να προκαλέσουν βαρότραυμα (καταδύσεις, 
θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου, αιφνίδιες μεταβολές υψόμετρου, κλπ),  
χρήση αποσυμφορητικών σε αεροπορικό ταξίδι ή και αποφυγή του -αν είναι δυνατόν- όταν το παιδί 
παρουσιάζει ρινική συμφόρηση (κρύωμα). 
 
 
Συζητείστε με τον γιατρό σας για όλες τις απορίες και τα ερωτήματα που έχετε για το θέμα. 
Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες. Μια και γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον την περίπτωσή 
σας, είναι ο μόνος αρμόδιος να σας απαντήσει υπεύθυνα και να σας κατευθύνει σωστά. 
 
 



Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το: 

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 
Τηλ. 2132009114 και 2132009224 
Γιάννης Ψαρομμάτης, Ωτορινολαρυγγολόγος 

 

 

! ! !   Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   ! ! !  

Οι πληροφορίες που διαβάσατε έχουν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να τις 

θεωρήσετε σαν ιατρικές συμβουλές ή να βασισθείτε σε αυτές αντικαθιστώντας την 

ιατρική εξέταση. 

Αν αντιμετωπίζετε παρόμοιο πρόβλημα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ για την  

διάγνωση και τη θεραπεία του. 

 

 
 


