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StreSzczenie:    Wstęp: Wiele ośrodków, pomimo rekomendacji dotyczących leczenia głębokiego niedosłuchu u dzieci poprzez symultaniczne 
wszczepienie dwóch implantów ślimakowych, decydując się na drugi implant, preferuje implantacje w trybie sekwencyjnym. 
Istnieje szereg przyczyn, z powodu których jednoczasowa bilateralna implantacja nie jest powszechnie akceptowana i wykonywana. 
Największe zagrożenie stanowi możliwość wystąpienia obustronnego wypadnięcia funkcji narządu przedsionkowego. Nie ma 
jednak wątpliwości, że dzieci, które otrzymały pierwszy implant, powinny mieć szansę na słyszenie binauralne i związane z tym 
korzyści. W piśmiennictwie światowym kryteria kwalifikacji do obustronnych implantacji nie są jednorodne i trudno znaleźć 
jednolite oraz przekonywujące algorytmy postępowania odnośnie do drugiego implantu ślimakowego. Celem pracy jest próba 
przedstawienia bezpiecznego sposobu kwalifikacji do wszczepienia drugiego implantu ślimakowego u dzieci. 

  Materiał i metody: W niniejszej pracy przeprowadzono procedurę kwalifikacyjną do wszczepienia drugiego implantu 
ślimakowego u 40 dzieci posiadających jeden implant ślimakowy. W postępowaniu kwalifikacyjnym brano pod uwagę: datę 
pierwszej implantacji, wyniki badań audiometrycznych, aparatowanie ucha nieimplantowanego, dotychczasowy rozwój 
mowy i słuchu oraz badania narządu przedsionkowego.  

  Wyniki: 38% pacjentów – 15 z 40 dzieci – zostało zakwalifikowanych do wszczepienia drugiego implantu. U 35% dzieci decyzję 
tę odroczono z możliwością implantacji w przyszłości. 11 dzieci (27%) nie zakwalifikowano do drugiego zabiegu.

  Dyskusja: Podczas postępowania zgodnego z przedstawionym protokołem kwalifikacji 38% dzieci z jednym implantem 
zakwalifikowano do drugiej implantacji z szansą na optymalny rozwój i efektywne wykorzystanie drugiego implantu. 
Uważamy, że implantacje w trybie sekwencyjnym z możliwie krótkim odstępem czasu pomiędzy zabiegami wraz z oceną 
narządu przedsionkowego, rozwoju słuchu i mowy oraz korzyści z drugostronnego aparatu słuchowego (stymulacja 
bimodalna) przed drugą implantacją są najbezpieczniejszym i optymalnym rozwiązaniem u dzieci z głębokim niedosłuchem.

SłoWa kluczoWe:  dziecko, głuchota, implant ślimakowy, kwalifikacja do implantów obustronnych, obustronna arefleksja przedsionków

abStract:   introduction: Although it is recommended to perform cochlear implantation in both ears at the same time for management 
of profound hearing loss in children, many centers prefer to perform sequential implantation. There are many reasons as 
to why a simultaneous bilateral implantation is not commonly accepted and performed. The major risk is the possibility of 
bilateral vestibular organ impairment. However, it is beyond doubt that children who received the first implant should be 
given a chance for binaural hearing and associated benefits. In the literature, there are no homogenous criteria for bilateral 
implantation, and it is hard to find uniform and convincing algorithms for second cochlear implantation. The aim of this 
study is an attempt to identify a safe way of qualifying for second cochlear implantation in children.

  Material and methods: Forty children with one cochlear implant were qualified for the second implantation. During 
qualification, the following were taken into account: time of the first implantation, audiometry results, use of the hearing aid 
in the ear without an implant and benefit of the device, speech and hearing development, and vestibular organ function.

  results: Fifteen out of forty children (38%) were qualified for the second implantation. In 35% of children, the decision was 
delayed with possible second implantation in the future. Eleven children (27%) were disqualified from the second surgery. 
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oraz słyszenie w hałasie. Potencjalna korzyść z drugiego implantu 
ślimakowego u dzieci z głębokim niedosłuchem jest nieporówny-
walnie mniej znacząca niż ta z pierwszego urządzenia, zarówno 
w aspekcie jakości życia, jak i ekonomicznym [2]. Założenie bez 
uprzedniej kwalifikacji drugiego/dwóch implantów może spowo-
dować również nieodwracalne konsekwencje medyczne. 

Do głównych zagrożeń, których należy mieć świadomość, należą: 
całkowita obustronna arefleksja przedsionków (TBVL), utrata resz-
tek słuchu oraz niekorzystne zarządzanie ograniczonymi zasobami 
– gdy pacjent nie używa/nie korzysta z implantu [4, 6, 8, 10, 30].

Implantacje w trybie sekwencyjnym mogą odbyć się z krótkim 
odstępem czasu – short-interval (gdy pomiędzy pierwszym i dru-
gim zabiegiem upływa mniej niż rok) lub z długim – long-interval 
(więcej niż jeden rok). Dla implantacji sekwencyjnych z długim 
okresem pomiędzy pierwszym i drugim implantem charaktery-
styczne jest, iż pierwszy implant przez długi czas jest znacznie 
efektywniejszy niż drugi (lepsza dyskryminacja mowy). Pacjent 
musi nauczyć się korzystania z drugiego implantu poprzez in-
tensywną rehabilitację, bywa również, że nie chce go używać. Im 
dłuższy okres przerwy, tym różnice między implantami bywają 
większe. Zaletą sekwencyjnego założenia implantów jest fakt, że 
pozwala ono uniknąć obustronnego wypadnięcia przedsionków. 
Możliwe jest to po dokładnej ocenie obu narządów przedsionko-
wych i stwierdzeniu ewentualnej arefleksji ucha zaimplantowanego, 
a także ocenie korzyści z pierwszego implantu i aparatu słuchowego. 

Co więcej, z drugą implantacją wiążą się również aspekty etyczne 
i ekonomiczne – ograniczona liczba implantów może ograniczać 
dostęp do pierwszego implantu. W takich przypadkach rola pierw-
szego i drugiego implantu jest nieporównywalna. Drugie urządzenie 
nie jest tak niezbędne i kluczowe do ogólnego rozwoju, jak pierwsze. 
Ze względu na możliwe znaczne korzyści, które przynosi słyszenie 
binauralne, pacjenci posiadający jeden implant ślimakowy powinni 
mieć szansę na słyszenie obuuszne i móc podlegać kwalifikacji do 
drugiego zabiegu. Nie jest to jednolita grupa dzieci z obustronnym 
głębokim niedosłuchem, należą do niej bowiem również młodzi pa-
cjenci z resztkami słuchu w uchu niezaimplantowanym. Celem pracy 
jest przedstawienie bezpiecznego i spójnego sposobu kwalifikacji do 
wszczepienia drugiego implantu ślimakowego u dzieci oraz przed-
stawienie wyników kwalifikacji przeprowadzonej w ośrodku autorów. 

Materiał i MetoDY

Badanie przeprowadzono zgodnie z wymaganiami etycznymi do-
tyczącymi badań z udziałem ludzi i Deklaracją Helsińską. Numer 
zgody Komisji Bioetycznej: KB 275/2017.

SpiS SkrótóW

TBVL – całkowita obustronna arefleksja przedsionków

WStĘp

Od czasu utworzenia pierwszego programu implantów ślimako-
wych, urządzenia te stały się bezpieczną i efektywną metodą le-
czenia dzieci z głębokim niedosłuchem odbiorczym oraz szansą 
na ich prawidłowy rozwój i dostęp do świata dźwięków. Obecnie 
nie ma wątpliwości, że dzieci powinny otrzymać pierwszy implant 
najszybciej, jak to możliwe, oraz że im wcześniej jest on wszcze-
piony, tym większa korzyść z urządzenia [13, 19]. 

Słyszenie obuuszne (binauralne) związane jest z kilkoma mechani-
zmami, takimi jak: kierunkowa podzielność uwagi – „Squelch Effect”, 
efekt cienia głowy, efekt sumacyjny, i niesie ze sobą wiele korzyści, do 
których należą: lepsza dyskryminacja mowy w ciszy i hałasie oraz lep-
sza lokalizacja dźwięku [7, 12, 26, 27]. W ostatnich latach zauważal-
ne są: rosnące zainteresowane korzyściami ze słyszenia binauralnego 
i trend do obustronnych symultanicznych implantacji u dzieci [24]. 

Słyszenie binauralne może być przywrócone u pacjentów na dwa 
sposoby: (1) poprzez stymulację bimodalną, łączącą wykorzysta-
nie implantu ślimakowego w jednym uchu i aparatu słuchowego 
w drugim, a także (2) poprzez bilateralną implantację [32]. Pozosta-
wienie ucha nieimplantowanego bez możliwości odbioru dźwięków 
i jakiejkolwiek stymulacji, czy to za pomocą aparatu słuchowego, 
czy implantu ślimakowego, w obliczu współczesnej wiedzy nie jest 
rozwiązaniem optymalnym i raczej nie powinno być akceptowa-
ne [23]. Każde dziecko z jednym implantem ślimakowym powin-
no mieć szansę na słyszenie bimodalne przy pomocy aparatu słu-
chowego do ucha niezaimplantowanego. Aparat słuchowy może 
przynieść znaczące korzyści, kiedy zachowane są resztki słuchu 
i dziecko chętnie korzysta z aparatu [14]. Symetryczna stymula-
cja dźwiękiem i ciągłe pobudzanie drogi słuchowej są szczególnie 
istotne dla centralnego przetwarzania słuchowego [14]. Zapobiega 
to również deprywacji słuchu w uchu niestymulowanym. 

Pomimo różnych rekomendacji i zauważalnego od pewnego czasu 
trendu do symultanicznych bilateralnych implantacji ślimakowych 
[18, 21, 25], których zaletą jest uzyskanie wczesnej symetrycznej 
stymulacji drogi słuchowej, wiele ośrodków na świecie preferu-
je jednak implantacje w trybie sekwencyjnym [4, 14, 16]. Istnieje 
szereg przyczyn, z powodu których jednoczasowa bilateralna im-
plantacja nie jest powszechnie akceptowana i wykonywana. Pierw-
szy implant gwarantuje rozwój mowy i słuchu, drugi implant jest 
czynnikiem poprawiającym komfort życia, lokalizację dźwięku 

  Discussion: During evaluation according to the protocol presented in our study, 38% of children with a single cochlear implant 
were qualified for the second implantation with a chance for an optimal development and effective use of the second cochlear 
implant. We are convinced that sequential implantation with a short interval between surgeries and with an examination of the 
vestibular organ, hearing and speech development as well as an assessment of potential benefits from the second implant (bimodal 
stimulation) before the second implantation is the safest and most beneficial solution for children with severe hearing loss.

keYWorDS:  bilateral vestibular loss, cochlear implant, children, deafness, qualification for bilateral implants 
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dwukaloryczne, jednak z podobnych przyczyn, w sytuacji ograni-
czonej współpracy, przeprowadzono próby jednokaloryczne. Do 
badania stosowano wodę o temperaturze kolejno: 30°C i 44°C. 
Zachowywano 5 min odstępu czasu między podaniem wody do 
prawego i lewego ucha. Między podaniem wody zimnej do obu 
uszu i drugim badaniem, podczas którego podawano wodę cie-
płą, zachowywano 15-minutowy odstęp czasu. Czas podawania 
wody jest automatycznie określony przez urządzenie i wynosi 20 s. 
Oczopląs rejestrowany jest przez urządzenie tak długo, jak wystę-
puje. Analiza i interpretacja badania oparta jest o wynik sporzą-
dzony przez system urządzenia. 

Obie metody umożliwiają diagnostykę narządu przedsionko-
wego, pozwalając na rejestrację i analizę ruchów gałek ocznych. 
W wielu publikacjach wykazano ich pełną korelację oraz przydat-
ność podczas oceny narządu przedsionkowego u dzieci [3, 4, 10, 
20, 22, 28, 30, 31]. 

3.  Ponadto oceniano, czy dziecko nosi aparat słuchowy na uchu 
niezaimplantowanym i czy posiada z niego obiektywną lub su-
biektywną korzyść.

4.  Kolejnym etapem kwalifikacji była ocena logopedyczna, na którą 
składały się: umiejętności komunikacyjne, językowe (ogólny stan 
rozwoju mowy) oraz indywidualne zdolności słuchowe. Próby 
diagnostyczne dostosowywano do wieku, także słuchowego, 
oraz możliwości i rozwoju psychomotorycznego dzieci. Rozwój 
dzieci do lat 4 odnoszono do danych zawartych w Zintegrowa-
nej Skali Rozwoju, gdzie oceniano: słuchanie, rozumienie, ko-
munikację, mowę, spostrzeganie oraz komunikację społeczną. 
U dzieci powyżej 4. roku życia zastosowano jakościowy kwestio-
nariusz mowy „Całościowe Badanie Logopedyczne” D. Emiluta-
-Rozya, badający podstawowe umiejętności językowe z obszaru 
kompetencji słuchowych, językowych (strona bierna i czynna 
wypowiedzi, zasób pojęć) oraz sprawności realizacyjne w obrę-
bie badanych grup głosek [5]. Każde badanie poprzedzano roz-
mową z opiekunami dotyczącą codziennych zachowań dziecka.

MetoDY – protokół kWaliFikacJi

Protokół kwalifikacji jest oparty na kilku głównych założeniach:

•	 kwalifikacja musi wyłonić dzieci, u których istnieje 
ryzyko wystąpienia obustronnej arefleksji przedsionków, 
spowodowanej przez wszczepienie implantów – te dzieci 
nie są kwalifikowane do drugiego implantu;

•	 dzieci, które mają korzyść z pierwszego implantu i nie mają 
szansy na słyszenie obustronne binauralne wskutek braku 
resztek słuchu w nieimplantowanym uchu lub poprzez brak 
akceptacji aparatu słuchowego są dobrymi kandydatami do 
założenia drugiego implantu;

•	 uniknięciu niekorzystnego zarządzania ograniczonymi 
zasobami, szczególnie w ośrodkach, gdzie oczekują dzieci 
w kolejce do pierwszego implantu – przykładem takiego 
działania jest decyzja o dyskwalifikacji lub odroczeniu 
implantacji u dzieci ze znaczną korzyścią 
z aparatu słuchowego, u których stymulacja bimodalna jest 

Materiał

40 dzieci w wieku od 21 miesięcy do 13 lat posiadających jeden im-
plant ślimakowy zostało ocenionych podczas kwalifikacji do drugie-
go implantu. W badanej grupie było 16 dziewczynek i 24 chłopców. 
Średni wiek dzieci w czasie badania to 7 lat (odchylenie standardowe: 
2.97). U 7 dzieci zaimplantowane było ucho lewe, u 33 pozostałych 
prawe. Wiek dzieci w czasie pierwszej implantacji wyniósł od 1 roku 
do 10 lat, średnio 3.1 lat (odchylenie standardowe: 2.38). 

1.  Podczas kwalifikacji u wszystkich dzieci przeprowadzono oce-
nę audiologiczną, poprzedzoną badaniem otoskopowym, celem 
oceny błony bębenkowej i wykluczenia patologii potencjalnie 
wpływających na wyniki badań słuchu.

Ocena audiologiczna obejmowała:

•	 audiometrię tonalną progową wykonaną audiometrem 
Madsen; prezentując pacjentowi przez słuchawki tony czy-
ste o częstotliwości: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 
4 kHz, 6 kHz, 8 kHz, określano próg słyszenia dla przewod-
nictwa powietrznego;

•	 audiometrię tonalną w swobodnym polu akustycznym, 
głośnik w odległości 1 m od głowy, azymut ± 90 stopni dla 
obu uszu, badano tonem modulowanym (Warble Tone), 
określano próg słyszenia dla częstotliwości: 250 Hz, 
500 Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz – badano ucho zaimplantowane 
i nieimplantowane, w aparacie i bez aparatu słuchowego;

•	 badanie dyskryminacji mowy w ciszy i szumie, używając 
list słów dwusylabowych dla dzieci w wieku 5–8 lat 
i jednosylabowych dla dzieci w wieku 8–15 lat. 

Podczas badania percepcji mowy sygnał mowy prezentowano na 
poziomie 65 dB SPL w odległości 1 m od głowy siedzącego pacjenta 
przez głośnik (azymut ±90 stopni) dla obu uszu. Podczas badania 
w szumie sygnał prezentowano na poziomie 55 dB SPL w odległości 
1 m od głowy pacjenta przez głośnik, azymut ±180 stopni. Bada-
no: ucho zaimplantowane, nieimplantowane i oba jednoczasowo.

2.  U 38 z 40 dzieci przeprowadzono kwalifikację otoneurologicz-
ną, wykonując poniższe badania narządu równowagi: próbę 
Romberga, próbę Unterbergera, Dixa-Hallpike’a, HIT (Head 
Impulse Test) oraz badanie elektronystagmograficzne (ENG) 
lub wideonystagmografię (VNG). Oceniano: sakadowe ruchy 
gałek ocznych, test śledzenia, oczopląs spojrzeniowy, optokine-
tyczny, próby położeniowe, próby kaloryczne (dwukaloryczne 
i jednokaloryczne). U dwóch pacjentów ocena narządu rów-
nowagi okazała się niemożliwa ze wzglądu na całkowity brak 
współpracy podczas badań. 

Do badań wykorzystano VNG-Ulmer or ICS Chartr 200 VNG/
ENG system.

Badanie VNG przeprowadzano, gdy możliwe było jego wykonanie. 
W przypadku dzieci małych lub niewspółpracujących, ze względu 
na trudności w badaniu i zamykanie oczu, wykonywano badanie 
ENG, które pozwala rejestrować ruchy gałek ocznych niezależnie 
od tego czy są one zamknięte, czy otwarte. Docelowe było badanie 
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i dyskryminacji, przy którym powinno się podjąć decyzję o zało-
żeniu drugiego implantu. W przypadku starszych dzieci decyzje są 
często uzależnione także od indywidualnych odczuć pacjenta [6].

3.  Trzeci etap to ocena, jak dziecko rozwija się po założeniu pierw-
szego implantu. 

Istnieje grupa dzieci, które z wielu przyczyn, takich jak: zaburzenia 
i choroby współistniejące, nigdy nie rozwiną prawidłowej mowy 
i słuchu oraz – pomimo prawidłowej wczesnej implantacji – 
będą komunikować się niewerbalnie. Wśród pacjentów z jed-
nym implantem ślimakowym są osoby przez wiele lat noszące 
implant, które używają języka migowego i czytają z ruchu warg. 
Wszczepienie drugiego implantu u takich dzieci nie jest naszym 
zdaniem zasadne.

Rozwój mowy badano podczas oceny logopedycznej dostosowanej 
do wieku dzieci. Wyróżniono poniższe grupy pacjentów:

•	 dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowy lub brak 
rozwoju słuchu, mowy i posługiwanie się komunikacją 
niewerbalną – pomimo założenia pierwszego implantu 
– nie były dalej kwalifikowane do drugiego implantu. 
Wiązałoby się to z niepotrzebnym narażeniem pacjenta na 
dodatkowy zabieg operacyjny i niewielkimi spodziewanymi 
korzyściami z drugiego implantu, o czym poinformowano 
rodziców; 

•	 dzieci, u których rozwój mowy i słuchu jest możliwy 
i osiągalny, ale opóźniony. W takich przypadkach zalecano 
intensywną rehabilitację, a decyzję o wszczepieniu 
drugiego implantu odraczano. Dalsze postępowanie oparto 
na okresowej ponownej ocenie logopedycznej;

•	 dzieci z prawidłowym rozwojem mowy i słuchu, dobrze 
rozwijające się po założeniu pierwszego implantu, były 
dobrymi kandydatami do wszczepienia drugiego implantu. 

WYniki

Wyniki ogólne

1. Badania słuchu: 

•	 Ucho zaimplantowane: u wszystkich dzieci stwierdzono 
głęboki niedosłuch (>90 dB dla częstotliwości 125–8000 
Hz). 

•	 Ze względu na próg słyszenia w audiometrii tonalnej 
w uchu nieimplantowanym (kwalifikowanym) pacjentów 
podzielono na 4 poniższe grupy:  

I – <75 dB – 4 dzieci (10%); 
II – 75–90 dB – 18 dzieci (45%); 
III – 91–120 dB – 14 dzieci (35%); 
IV – nie przeprowadzono badania – 4 dzieci (10%).

2. Ocena czy dziecko nosi aparat słuchowy (Ryc. 1.): 

•	 25 dzieci (62.5%) nosiło aparat słuchowy na drugim uchu;
•	 15 dzieci (37.5%) nie nosiło aparatu słuchowego.

efektywna i wystarczająca. Podobną decyzję podejmuje 
się przy braku jakichkolwiek korzyści rozwojowych po 
wszczepieniu pierwszego urządzenia.  

Proces kwalifikacji składa się z 3 etapów:

1.  Pierwszy etap obejmuje badania narządu równowagi. Założe-
nie implantu może negatywnie wpływać na narząd równowagi, 
powodując jego dysfunkcję [11, 28, 29, 30]. W najgorszym przy-
padku może doprowadzić do całkowitej obustronnej arefleksji 
przedsionków, mającej znaczny negatywny wpływ na jakość ży-
cia i rozwój dziecka [30]. 

Jeśli po założeniu pierwszego implantu w implantowanym uchu 
zostanie stwierdzona arefleksja przedsionka, to rodzice pacjenta 
i starsi pacjenci informowani są o potencjalnym ryzyku i korzy-
ściach związanych z wszczepieniem drugiego implantu, w tym 
możliwości wystąpienia całkowitej arefleksji obydwu przedsionków. 
W naszym ośrodku decyzja o drugiej implantacji przy już wystę-
pującej arefleksji stwierdzonej w uchu zaimplantowanym nie jest 
podejmowana. Drugi implant nie stanowi kluczowego warunku 
dla dalszego rozwoju, a problemy z równowagą i utrata kontroli 
postawy to konsekwencje na resztę życia, które są niewspółmier-
ne do spodziewanych korzyści z drugiego urządzenia. Pacjenci 
z prawidłową funkcją narządu równowagi, hiporefleksją lub wro-
dzoną obustronną arefleksją przedsionków mogą być kwalifiko-
wani do drugiego implantu.

U dzieci, u których nie udało się ocenić narządu przedsionkowego ze 
względu na całkowity brak współpracy, decyzja o założeniu drugiego 
implantu zostaje odroczona do momentu uzyskania informacji o sta-
nie narządu przedsionkowego. Dotyczy to pojedynczych przypadków. 

2.  Drugi etap to ocena subiektywnych i obiektywnych korzyści 
z posiadanych urządzeń. Obiektywna korzyść z aparatu słucho-
wego zdefiniowana została jako każdy mierzalny wynik w postaci 
dyskryminacji mowy. Subiektywną korzyść z aparatu u małego 
dziecka definiowano w obecnej pracy jest jako chęć używania 
aparatu na uchu kontralateralnym, u starszych współpracują-
cych pacjentów korzyść tę oceniali pacjenci również w trakcie 
rozmowy kwalifikacyjnej.

Pacjenci, którzy nie chcą nosić, nie noszą albo nie mają korzyści 
z aparatu, są dobrymi kandydatami do drugiego implantu. Dzieci 
chętnie noszące i korzystające z aparatów kontralateralnie nie są 
grupą, u której zalecane jest założenie drugiego implantu. Różnice 
pomiędzy korzyściami ze stymulacji bimodalnej i bilateralnej im-
plantacji pozostają wciąż dyskusyjne. W sytuacji, gdy dziecko chce 
nosić aparat i posiada mierzalne korzyści, efektywna stymulacja bi-
modalna uważana jest za efektywną drogę słyszenia binauralnego. 

Obiektywna korzyść z aparatu słuchowego nie powinna być jednak 
jedynym kryterium kwalifikacji do drugiego implantu. Nawet przy 
słabej dyskryminacji mowy i braku obiektywnej korzyści z apara-
tu, jakość słyszenia dźwięków środowiskowych i muzyki oceniana 
przez pacjenta może być dobra, a korzyść z aparatu wyłącznie su-
biektywna. Pacjent z subiektywną korzyścią może odmówić dru-
giego implantu. Trudno zatem jednoznacznie ustalić próg słyszenia 
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III – Arefleksja przedsionka lub ciężka hiporefleksja >85%.

Hiporefleksję przedsionka w klasie I stwierdzono u 25 dzieci (66% 
pacjentów, u których wykonano badania narządu równowagi), 
w klasie II – u 8 dzieci (21%), a w klasie III – u 5 dzieci (13%) (Ryc. 3.). 

4.  Pacjenci po ocenie logopedycznej zakwalifikowani zostali do 
3 poniższych grup:

I – prawidłowy rozwój mowy i słuchu, komunikacja werbalna 
– 26 (65%) dzieci; 
II – opóźniony, ale postępujący rozwój mowy, komunikacja wer-
balna – 5 (12.5%) dzieci; 
III – niedostateczny rozwój mowy, komunikacja pozawerbalna 
– 9 (22.5%) dzieci.

Wyniki kwalifikacji (Ryc. 4.)
1.  Ostatecznie 15 z 40 dzieci (37.5%) zostało zakwalifikowanych 

do wszczepienia drugiego implantu.

2.  U 14 pacjentów (35%) decyzja ta została odroczona z możliwo-
ścią implantacji w przyszłości. 

Spośród dzieci noszących aparat słuchowy: 5 (12.5%) nie miało su-
biektywnej lub obiektywnej korzyści z urządzenia, 15 (37.5%) mia-
ło korzyść subiektywną, natomiast u 5 dzieci (12.5%) stwierdzono 
obiektywną korzyść z urządzenia (Ryc. 2.). U dzieci, u których stwier-
dzono obiektywne korzyści z aparatu słuchowego, stopień dyskry-
minacji mowy ucha z implantem ślimakowym wynosił 100%, a ucha 
z aparatem słuchowym przyjmował następujące wartości: 60%, 60%, 
50%, 30%, 10%. Wśród dzieci z subiektywną korzyścią z aparatu słu-
chowego stopień dyskryminacji mowy z aparatem słuchowym wahał 
się od 0 do 20% z progami słyszenia pomiędzy 40–45 dB.

3.  Wśród dzieci, u których wykonano badania narządu równowagi, 
u 20 (52.6%) przeprowadzono badanie VNG (dwukaloryczne), 
a u 4 (10.5%) ENG (dwukaloryczne). U kilku pacjentów ze wzglę-
du na słabą współpracę i trudności w badaniu przeprowadzono 
próby jednokaloryczne – u 2 dzieci VNG (5.3%), a u 12 pacjen-
tów ENG (31.6%).

Ze względu na wyniki prób kalorycznych i stopień hiporefleksji 
pacjentów zakwalifikowano do 3 poniższych podgrup:

I – 0–20%, 
II – 21–85%, 

ryc. 1.  Korzystanie z aparatu słuchowego.

ryc. 3.  Wyniki badań narządu równowagi.

ryc. 2.  Korzyści z kontralateralnego aparatu słuchowego.

ryc. 4.  Wyniki kwalifikacji.
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W tej grupie pacjentów było 10 chłopców i 4 dziewczynki, których średni 
wiek w czasie kwalifikacji wyniósł 7 lat (przedział wiekowy od 2,5 lat do 
13 lat, SD:3). Wiek w czasie pierwszej implantacji wynosił od 13 miesię-
cy do 7 lat. Średni wiek otrzymania pierwszego implantu to 3 ± 1.9 lat. 
11 dzieci nosiło aparat słuchowy na drugim uchu, a 3 nie używała go. 

W tej grupie decyzja o odroczeniu implantacji została podjęta 
z następujących powodów:

•	 stwierdzana korzyść z aparatu słuchowego i prawidłowy 
rozwój mowy i słuchu. U 3 dzieci (7.5%) stwierdzono 
obiektywną korzyść z aparatu słuchowego, 3 dzieci 
(7.5%) miała subiektywną korzyść z aparatu (mimo iż 
nie stwierdzono obiektywnej korzyści). 5 dzieci (12.5%) 
posiadało resztki słuchu;

•	 u jednego dziecka (2.5%) decyzję odroczono z powodu 
braku współpracy i niewykonania badań narządu 
przedsionkowego, dziecko to jednak używało aparatu 
słuchowego i prawidłowo rozwinęło słuch i mowę;

•	 niedostateczny rozwój mowy i słuchu pomimo 
wszczepionego pierwszego implantu spowodował 
odroczenie decyzji u 5 pacjentów – 12,5%; 
Dalsze ponowne badania w tej grupie pozwolą podjąć 
decyzję o wszczepieniu drugiego implantu. Dzieci te mają 
szanse na kwalifikację do drugiego implantu, jeśli poczynią 
postępy w rehabilitacji mowy i słuchu oraz jeśli wykluczy się 
u nich arefleksję przedsionka w zaimplantowanym uchu;

•	 stwierdzana nieprawidłowa funkcja narządu 
przedsionkowego – 4 pacjentów. Całkowitą arefleksję 
przedsionka stwierdzono u 1 dziecka, ciężką hiporefleksję 
u 2, 1 chłopiec miał wrodzoną obustronną arefleksję. 

Przyczyny odroczenia decyzji u każdego pacjenta przedstawiono w Tab. I.

3. 11 dzieci (27.5%) nie zakwalifikowano do drugiego zabiegu. 

W tej grupie pacjentów było 6 chłopców i 5 dziewczynek, których 
średni wiek w czasie kwalifikacji wyniósł 8,5 lat (przedział wiekowy 

tab. i.  Przyczyny odroczenia decyzji. 

no. Wiek (lata) Wiek W czaSie 
iMplantacJi 
(lata)

aparat 
SłuchoWY 

baDanie narząDu 
przeDSionkoWeGo

rozWóJ 
MoWY 
i Słuchu

przYczYnY oDroczenia DecYzJi

1 7 3 l. 3 m. Tak III I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, subiektywna korzyść 
z aparatu słuchowego, resztki słuchu, hyporefleksja (87%) 
w uchu zaimplantowanym.

2 7 2 Tak I I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, obiektywna korzyść 
z aparatu słuchowego – stopień dyskryminacji mowy 60% 
w ciszy, 30% w szumie.

3 7 1 Tak II I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, obiektywna korzyść z aparatu 
słuchowego – stopień dyskryminacji mowy 50% w ciszy, 40% 
w szumie, hiporefleksja (81%) w uchu zaimplantowanym.

4 3 l. 7 m. 2 Nie I III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu pomimo założenia 
pierwszego implantu. Możliwa poprawa rozwoju mowy i słuchu. 
Dalsza obserwacja. 

5 13 3 Tak II I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, subiektywna korzyść 
z aparatu słuchowego, resztki słuchu, dobre rozumienie mowy 
podczas stymulacji bimodalnej. 

6 11 6 Tak I I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, resztki słuchu, obiektywna 
korzyść z aparatu słuchowego; stopień dyskryminacji mowy 
60% w ciszy, 30% w szumie.

7 2 l. 8 m. 1 r. 10 m. Tak I II Niedostateczny rozwój mowy i słuchu pomimo założenia 
pierwszego implantu. Możliwa poprawa rozwoju mowy i słuchu. 
Dalsza obserwacja.

8 2 l. 6 m. 1 r. 1 m. Tak I I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, subiektywna korzyść z aparatu 
słuchowego, resztki słuchu.

9 10 7 Tak II ucho niezaim-
plantowane

I Niedostateczny rozwój mowy i słuchu pomimo założenia 
pierwszego implantu. Możliwa poprawa rozwoju mowy i słuchu. 
Dalsza obserwacja.

10 5 1 r. 7 m. Tak I II Niedostateczny rozwój mowy i słuchu pomimo założenia 
pierwszego implantu. Możliwa poprawa rozwoju mowy i słuchu. 
Dalsza obserwacja.

11 8 3 Nie II II Niedostateczny rozwój mowy i słuchu pomimo założenia 
pierwszego implantu. Możliwa poprawa rozwoju mowy i słuchu. 
Dalsza obserwacja. Nie używa aparatu słuchowego

12 8 3 Nie III obustronnie I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, resztki słuchu, nie używa 
aparatu słuchowego.

13 8 6 Tak I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu.

14 6 2 Tak Nie wykonano I Prawidłowy rozwój mowy i słuchu, nie przeprowadzono badań 
narządu przedsionkowego.
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dają wszczepienia drugiego, który miałby spowodować gwałtow-
ny rozwój mowy i słuchu. Z drugiej strony czynnik ekonomiczny 
i kolejka oczekujących powodują, iż pomimo wskazań medycz-
nych, musimy odraczać optymalne implantacje bilateralne, gdyż 
brakuje implantów dla nowo zdiagnozowanych dzieci głuchych. 

Biorąc pod uwagę aspekt medyczny, 38% spośród badanych dzieci 
z jednym implantem ślimakowym zakwalifikowano do wszczepie-
nia drugiego urządzenia z szansą na optymalny rozwój i efektywne 
jego wykorzystanie. U pozostałej części pacjentów decyzja została 
odroczona lub odstąpiono od drugiej implantacji ze względu na 
korzyść ze stymulacji bimodalnej, hipo/arefleksję przedsionków 
i ryzyko TBVL lub niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas 
korzystania z pierwszego implantu. Oczywiście w tej grupie dzieci 
istnieje szansa na otrzymanie drugiego urządzenia w przypadku 
progresji w rozwoju mowy i słuchu. Wszystkie decyzje podjęte 
zostały wspólnie z opiekunami pacjentów, którym przedstawiono 
możliwe korzyści i negatywne skutki drugiej implantacji. Obec-
nie kryteria kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego 
u dziecka uległy poszerzeniu. Jeżeli traktowane są zbyt liberalnie, 
to mogą wiązać się z ryzykiem implantacji u dzieci, które w rze-
czywistości nie potrzebują drugiego implantu lub spowoduje on 
u nich negatywne konsekwencje medyczne. 

Pierwsza implantacja jest szczególnie ważna i kluczowa dla roz-
woju dziecka. Druga implantacja jest istotna ze względu na korzy-
ści ze słyszenia binauralnego. Należy jednak pamiętać, że korzyść 
z drugiego implantu jest mniejsza w porównaniu do pierwszego, 
dlatego druga implantacja nie powinna być przeprowadzana, gdy 

od 3 lat i 11 miesięcy do 12 lat, SD:2,55). Wiek w czasie pierwszej 
implantacji wynosił od 12 miesięcy do 10 lat. Średni wiek otrzy-
mania implantu to 4,3 ± 2,6 lat. 7 dzieci nosiło aparat słuchowy 
na drugim uchu, 4 nie.

Decyzję o dyskwalifikacji podjęto z powodu:

•	 stwierdzenia arefleksji w uchu zaimplantowanym – 3 (7.5%) 
dzieci;

•	 braku współpracy i niewykonania badań narządu 
przedsionkowego oraz braku jakiejkolwiek poprawy 
w rozwoju mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu przez okres 3 lat – u 1 dziecka (2.5%).

•	 niedostateczny rozwój mowy i słuchu pomimo pierwszego 
implantu. U 9 dzieci (22.5%) stwierdzono niedostateczny 
rozwój mowy i komunikację pozawerbalną.  

Przyczyny decyzji o dyskwalifikacji u każdego pacjenta przedsta-
wiono w Tab. II.

DYSkuSJa

Proponowany sposób kwalifikacji odzwierciedla realistyczne pro-
blemy, z którymi borykają się ośrodki implantów ślimakowych dla 
dzieci. Decyzje o zaimplantowaniu lub niezaimplantowaniu dru-
giego ucha są często kontrowersyjne, trudne, nierzadko podej-
mowane wbrew silnej presji, np.: rodziców dziecka, które od 7 lat 
nosi jeden implant, nie rozwinęło mowy i słuchu, a rodzice żą-

tab. ii.  Przyczyny dyskwalifikacji. 

no. Wiek (lata) Wiek W czaSie 
iMplantacJi 
(lata)

aparat 
SłuchoWY 

baDanie narząDu 
przeDSionkoWeGo

rozWóJ 
MoWY 
i Słuchu

przYczYnY DecYzJi o DYSkWaliFikacJi

1 6 1 Nie I III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu przez 5 lat, komunikacja pozawerbalna, 
upośledzenie intelektualne.

2 12 3 Tak III I Arefleksja w uchu zaimplantowanym. Prawidłowy rozwój mowy 
i słuchu, obiektywna korzyść z aparatu słuchowego.

3 9 3 Nie I III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu przez 6 lat, stopień dyskryminacji mowy 
z implantem 40%.

4 11 3 Nie I III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania  
z pierwszego implantu przez 8 lat, komunikacja pozawerbalna.

5 8 3 Tak II II Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu przez 5 lat, hiporefleksja w uchu 
zaimplantowanym.

6 8 2 Tak III I Arefleksja w uchu zaimplantowanym.

7 10 5 Tak II III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu przez 5 lat.

8 3 l. 11 m. 3 Nie I III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu.

9 8 6 Tak I III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu.

10 11 l. 8 m. 10 Tak III III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu, arefleksja w uchu zaimplantowanym.

11 6 3 Tak Nie wykonano III Niedostateczny rozwój mowy i słuchu podczas korzystania 
z pierwszego implantu przez 3 lata, brak współpracy  
– nie wykonano badań narządu przedsionkowego.
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Wolter i wsp. przeanalizowali historię 35 dzieci z uszkodzonymi 
implantami i zauważyli, że u tych z obustronną arefleksją kana-
łu półkolistego poziomego ryzyko uszkodzenia implantu było 7,6 
razy większe [17, 31].

Otorynolaryngolodzy muszą być świadomi ryzyka TBVL [17]. Przed 
wszczepieniem drugiego implantu należy przeprowadzić badania 
narządu przedsionkowego i ocenić, czy po pierwszej implantacji nie 
wystąpiła arefleksja przedsionka. Nie oznacza to znacznego odrocze-
nia założenia drugiego implantu. Wienner-Vacher zaleca wykonanie 
badania narządu przedsionkowego i rozważenie założenia drugiego 
implantu już po trzech miesiącach od pierwszej implantacji [30]. 

W przypadku podjęcia decyzji o zaimplantowaniu drugiego ucha 
pomimo arefleksji w uchu poprzednio zaimplantowanym, co wiąże 
się z ryzykiem obustronnej arefleksji, decyzja ta powinna zostać 
podjęta szczególnie ostrożnie, po przedyskutowaniu wszystkich 
korzyści i zagrożeń z rodziną pacjenta i starszymi pacjentami. 
W naszym ośrodku nie podjęlibyśmy się implantacji w takich przy-
padkach, także u starszych pacjentów, z wyjątkiem sytuacji, gdyby 
rodzina i pacjent silnie nalegali na drugi zabieg. 

Wrodzona obustronna arefleksja czy arefleksja w niezaimplantowa-
nym uchu przy utrzymanej funkcji przedsionkowej zaimplantowa-
nego ucha nie stanowi oczywiście przeciwskazania do implantacji, 
ponieważ w takiej sytuacji funkcji narządu przedsionkowego nie 
można już pogorszyć. Podobnie jak wielu innych chirurgów i ośrod-
ków implantów ślimakowych preferujemy bilateralne implantacje 
w trybie sekwencyjnym [4, 14]. Tryb sekwencyjny pozwala na ocenę 
korzyści ze stymulacji bimodalnej przed założeniem drugiego im-
plantu. Umożliwia on również określenie rozwoju dziecka po otrzy-
maniu pierwszego implantu, a także współpracy pacjenta i rodziców 
z ośrodkiem. Kolejną zaletą takiego postępowania jest przeprowa-
dzenie oceny narządu przedsionkowego w uchu zaimplantowanym 
i kwalifikowanym do drugiego implantu, co pozwala zapobiec wystą-
pieniu całkowitej obustronnej arefleksji. Możliwa jest też ocena su-
biektywnej i obiektywnej korzyści z aparatu słuchowego. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe elementy oceny pacjenta 
podczas kwalifikacji do drugiego implantu ślimakowego, 38% osób 
z pierwszym implantem może otrzymać drugi z dobrymi szansami 
na optymalne efekty rehabilitacji i słyszenia binauralnego. 

WnioSki

Optymalną i bezpieczną drogą do bilateralnych implantacji śli-
makowych u dzieci są implantacje w trybie sekwencyjnym wraz 
z oceną narządu przedsionkowego, rozwoju słuchu i mowy, a tak-
że korzyści z kontralateralnego aparatu słuchowego przed drugą 
implantacją. Rekomendowany czas założenia drugiego implantu 
u zakwalifikowanych dzieci powinien być jak najkrótszy. 

potencjalne ryzyko, np.: całkowitej obustronnej arefleksji, utra-
ty resztek słuchu, przewyższa spodziewane korzyści. Z uwagi na 
narząd przedsionkowy i rozwój dzieci, kwalifikacja do bilateral-
nej implantacji powinna odbywać się dwuetapowo i zawierać etap 
stymulacji bimodalnej. 

Wczesna implantacja bilateralna jest optymalna dla symetrycznej 
stymulacji ośrodkowego układu nerwowego i rozumiemy, że luka 
czasowa pomiędzy pierwszym i drugim implantem w propono-
wanym algorytmie nie pozostaje bez znaczenia [9]. Im krótszy 
odstęp pomiędzy pierwszą i drugą implantacją, tym lepszy efekt. 
Jeśli odstęp czasu jest zbyt długi, efekt drugiego implantu może 
być znacznie gorszy w porównaniu do pierwszego, a nawet nie-
efektywny [21]. Czas odroczenia drugiej implantacji jest mniej 
istotny, jeśli dziecko nosi aparat słuchowy na drugim uchu [23]. 
Każde dziecko w naszym ośrodku razem z pierwszym implantem 
otrzymuje aparat słuchowy do nieimplantowanego ucha, celem 
zachowania ciągłej stymulacji bimodalnej. Nie jest on oczywiście 
akceptowany przez wszystkich pacjentów w przypadku znacz-
nie efektywniejszej stymulacji z implantu ślimakowego czy bra-
ku resztek słuchu. Zaburzenia funkcji narządu przedsionkowego 
współwystępują z niedosłuchem czuciowo-nerwowym przed im-
plantacją, a implantacja ślimakowa może dodatkowo negatywnie 
wpłynąć na funkcję błędnika i w niektórych przypadkach prowa-
dzić do arefleksji [4, 10, 30]. 

Informacje otrzymane podczas oceny narządu przedsionkowe-
go u dzieci są wiarygodne i wiele ośrodków implantów ślima-
kowych przeprowadza taką ocenę rutynowo [3, 4, 10, 20, 22, 28, 
30, 31]. Zdaniem Wienner-Vacher nawet u połowy pacjentów po 
implantacji ślimakowej występują zmiany w funkcjonowaniu na-
rządu przedsionkowego, a u 10% z nich pojawia się ipsilateralna 
arefleksja przedsionka [30]. Podczas kwalifikacji dzieci do drugie-
go implantu otrzymaliśmy podobne wyniki. Według Wienner-Va-
cher symultaniczna bilateralna implantacja niesie ze sobą ryzyko 
wystąpienia całkowitej obustronnej arefleksji przedsionków w 2% 
przypadków. Z tego powodu symultaniczne bilateralne implanta-
cje są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie cał-
kowitej obustronnej arefleksji przedsionków i jej konsekwencji, w 
tym uszkodzenia implantu [31]. Podczas jednostronnej implanta-
cji, jeśli wystąpi jednostronna całkowita arefleksja przedsionka lub 
jego hipofunkcja, nie ma to większego wpływu na pacjenta z powo-
du procesu kompensacji. Całkowita obustronna arefleksja nabyta 
w bardzo młodym wieku może prowadzić do znaczącego opóźnie-
nia rozwoju motorycznego dzieci i nabywania kolejnych zdolności 
motorycznych, kamieni milowych, w tym stabilizacji głowy, sie-
dzenia bez podparcia, chodzenia [1, 10, 15]. Dziecko może nigdy 
nie nauczyć się jeździć na rowerze. Oyewumi i wsp. zauważyli, że 
całkowita arefleksja przedsionków, która występuje u znaczącej 
liczby pacjentów z dwoma implantami ślimakowymi, zwiększa 
odsetek uszkadzanych urządzeń, prawdopodobnie z powodu po-
wtarzalnych uszkodzeń urządzenia podczas urazów głowy [20]. 
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