
1doi:  10.5604/01.3001.0013.1410

artykuł przeglądowy / review article

Polski  Przegląd  otorynolaryngologiczny, tom 8, nr 1 (2019), s. 1-6

Otwarcie programu implantów ślimakowych 
w Krakowskiej Klinice Otolaryngologii
Launching of a cochlear implant program at the Cracow 
Otolaryngology Clinic

Maciej Wiatr1, Kazimierz Niemczyk2, Jacek Składzień1, Agnieszka Wiatr1

1Katedra i Klinika Otolaryngologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków; Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Składzień 
2Katedra i Klinika Otolaryngologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa; Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Article history:  Received: 15.12.2018 Accepted: 20.01.2019 Published: 25.02.2019

StreSzczenie:    Wstęp: Ocenia się, że zaburzenie słuchu dotyczy około 12% populacji. Niektóre formy zaburzeń słuchu z powodzeniem moż-
na leczyć zachowawczo, w innych kluczowe jest postępowanie chirurgiczne. Niejednokrotnie metody terapeutyczne ulegają 
wyczerpaniu i pacjent stoi przed decyzja o konieczności protezowania narządu słuchu. Zależnie od przyczyn nieprawidłowości 
stosuje się aparaty na przewodnictwo powietrzne, przewodnictwo kostne czy implanty ślimakowe. Implant ślimakowy zastę-
puje uszkodzone komórki słuchowe ucha wewnętrznego. Jest to elektroniczna proteza narządu słuchu, złożona z dwóch części. 
Część wewnętrzna (wszczepiana do ucha wewnętrznego) składa się z implantu i elektrod przewodzących sygnały elektryczne 
do ślimaka. Część zewnętrzna, złożona jest z mikrofonu, mikroprocesora mowy i transmitera.

  Opis przypadku: Chory lat 70 z głębokim niedosłuchem odbiorczym ucha prawego oraz głuchotą ucha lewego. W wywiadzie 
pacjent negował urazy mechaniczne głowy i szyi, urazy akustyczne, stany zapalne czy wycieki z uszu. Na podstawie przepro-
wadzonych badań przeprowadzono kwalifikacje otolaryngologiczną oraz audiologiczno – otoneurologiczną, radiologiczną, 
surdologopedyczna oraz psychologiczną  do założenia implantu ślimakowego. Pacjent został zakwalifikowany do założenia 
implantu ślimakowego na ucho lewe w znieczuleniu ogólnym. Przeprowadzono zabieg operacyjny w składzie dr hab. Maciej 
Wiatr, prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk, prof. dr hab. Jacek Składzień, dr n. med. Agnieszka Wiatr pod nadzorem anestezjolo-
gicznym pod kierunkiem dr n. med. Renaty Witkowskiej. Chory wypisany został do domu w 7 dobie po zabiegu operacyjnym w 
stanie ogólnym i miejscowym dobrym. Równoczasowo rozpoczęto rehabilitację w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji Słuchu i 
Mowy przy Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Krakowie.

SłOWa kluczOWe:  Implant ślimakowy, głuchota odbiorcza, leczenie niedosłuchu

abStract:   introduction: It is estimated that hearing impediment affects approximately 12% of the population. Some forms of hearing 
disorders can be successfully treated conservatively, while in others surgery plays a key role. Often, therapeutic methods are 
exhausted and the patient faces the decision about the need for acoustic organ prosthesis. Depending on the causes of ano-
malies, apparatus for air conduction, bone conduction or cochlear implants is used. A cochlear implant replaces the damaged 
sensory cells of the inner ear. It constitutes an electronic prosthesis of the acoustic organ, composed of two parts. The internal 
part (implanted in the inner ear) consists of an implant and electrodes, which conduct electrical signals to the cochlea. The 
external part consists of a microphone, a speech processor, and a transmitter.

  care report: A 70-year-old patient with deep hearing loss in the right ear and deafness of the left ear. During the interview, the 
patient denied mechanical injuries of the head and neck, acoustic trauma, inflammation or otorrhea.  Based on the conduc-
ted tests, qualification otolaryngology, audiology and otoneurology, radiology, surdologopedy and psychology was performed 
for cochlear implant insertion.  The patient was qualified for cochlear implantation in the left ear under general anesthesia. 
The surgical team was composed of dr hab. Maciej Wiatr, prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk, prof. dr hab. Jacek Składzień, MD 
Agnieszka Wiatr with anesthetic monitoring under the supervision of MD Renata Witkowska. The patient was discharged 
home on day 7 after surgery in good general and local condition. Simultaneous rehabilitation was started at the Center for Da-
ily Rehabilitation of Hearing and Speech at the Specialist Center of Diagnosis and Rehabilitation for Children and Adolescents 
with Hearing Disabilities of the Polish Association of the Deaf in Cracow.

keyWOrdS:  Cochlear implant, sensorineural deafness, hearing loss treatment
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klinicznych wszczepiających implanty ślimakowe (Warszawa, 
Szczecin, Poznań, Katowice, Lublin, Nadarzyn, Białystok, Łódź, 
Gdańsk) dołączył ośrodek krakowski, który po wieloletnim okre-
sie przygotowań przeprowadził zabieg wszczepienia implantu u 
70-letniego mężczyzny. 

OpiS przypadku

Chory w wieku 70 lat został przekierowany z Rejonowej Poradni 
Laryngologicznej do Ambulatorium Oddziału Klinicznego Otola-
ryngologii w Krakowie w celu diagnostyki i ustalenia procesu lecz-
niczego. W wywiadzie zgłaszał głęboki niedosłuch odbiorczy ucha 
prawego oraz głuchotę ucha lewego. Pacjent był pod systematyczną 
opieką laryngologiczną i audiologiczną w poradni od około 15 lat. 
W badaniu laryngologicznym wziernikowo: ucho P/L bez nieprawi-
dłowości. Ucho prawe – wspomagane aparatem na przewodnictwo 
powietrzne od 10 lat. Ucho lewe – od kilkudziesięciu lat narastają-
cy niedosłuch, od 15 lat bez korzyści z aparatowania, obecnie ucho 
głuche. W wywiadzie pacjent negował urazy mechaniczne głowy i 
szyi, urazy akustyczne, stany zapalne czy wycieki z uszu. 

W VNG z oceną czynności obwodowego narządu równowagi wy-
konanym przed założeniem implantu ślimakowego (22 listopada 
2018 r.) stwierdzono symetryczne odpowiedzi przedsionkowe.

Wykonano HRCT uszu (23 listopada 2018 r.). Opis: wyrostek sut-
kowy prawy z cechami sklerotyzacji – jak po przebytych stanach 
zapalnych, zachowane komórki pneumatyczne wyrostka sutko-
wego prawego prawidłowo powietrzne, bez obecności wysięku, 
lewy wyrostek sutkowaty prawidłowo upowietrzniony. Przewo-
dy słuchowe zewnętrzne drożne i symetryczne, dyskretnie po-
grubiała błona bębenkowa prawa. Jama bębenkowa powietrzna 
obustronnie, prawidłowo wykształcona. Łańcuch kosteczek słu-
chowych oraz połączenia między nimi – prawidłowe. Struktura 
strzemiączka obustronnie widoczna. 

Zwracały uwagę: obustronna zwiększona sklerotyzacja struktury 
kostnej wokół struktur ucha wewnętrznego oraz obszar rozrze-
dzenia struktury kostnej wzdłuż obrysu okienka owalnego od góry 
i przodu o wymiarach ok 2,7 x 1,9 x 1,6 mm; drugie ognisko roz-
rzedzenia widoczne było w sąsiedztwie okienka owalnego i sze-
rzyło się ku tyłowi i przyśrodkowo od zwoju podstawnego ślima-
ka. Podobne ogniska rozrzedzenia widoczne były wokół ślimaka 
kostnego po stronie lewej – ku przodowi o wymiarach 2,7 x 2,3 
x 2,1 mm, ku przodowi od okienka owalnego o wymiarach 2,4 x 
1,9 x 1,8 mm, ku tyłowi i przyśrodkowo od ślimaka dwa ogniska o 
średnicach 2,4 mm i 1,5 mm. Obraz budził podejrzenie otoskle-
rozy okienkowej i ślimakowej. Nie stwierdzono przetoki kanałów 
półkolistych. Kanał nerwu VII był obustronnie symetryczny pra-
widłowy we wszystkich odcinkach. Szczyty piramid kości skro-
niowych nie miały uchwytnych zmian (fot. 3).

Na podstawie badań przeprowadzono kwalifikację do założenia 
implantu ślimakowego: otolaryngologiczną, audiologiczno-otoneu-
rologiczną, radiologiczną, surdologopedyczna oraz psychologicz-
ną. Pacjent został zakwalifikowany do zabiegu założenia implantu 
ślimakowego na ucho lewe w znieczuleniu ogólnym.

WStęp

Ocenia się, że zaburzenie słuchu dotyczy około 12% populacji. Jest 
to znaczący problem medyczny i społeczny. Niedosłuch prowadzi 
do zaburzeń procesu komunikacji, ograniczeń w życiu codziennym 
i zawodowym. Wieloczynnikowa etiologia upośledzenia słuchu 
sprawia, iż diagnostyka niedosłuchu, a następnie postępowanie 
terapeutyczne, jest złożone. Inny obraz chorobowy obserwuje się 
w przypadkach chorych z niedosłuchem odbiorczym, inne do-
legliwości i objawy wysuwają się na pierwszy plan u pacjentów z 
niedosłuchem przewodzeniowym, np. w przebiegu przewlekłe-
go zapalenia ucha środkowego czy otosklerozy. Niektóre formy 
zaburzeń słuchu z powodzeniem można leczyć zachowawczo, w 
innych konieczne jest postępowanie chirurgiczne. Kiedy metody 
terapeutyczne wyczerpują się, pacjent stoi przed decyzją prote-
zowania narządu słuchu. Zależnie od przyczyn nieprawidłowości 
stosuje się aparaty na przewodnictwo powietrzne, przewodnictwo 
kostne czy implanty ślimakowe.

Implant ślimakowy zastępuje uszkodzone komórki słuchowe ucha 
wewnętrznego. Jest to elektroniczna proteza narządu słuchu zło-
żona z dwóch części. Część wewnętrzna (wszczepiana do ucha 
wewnętrznego) składa się z implantu i elektrod przewodzących 
sygnały elektryczne do ślimaka. Część zewnętrzna składa się z mi-
krofonu, mikroprocesora mowy oraz transmitera.

Postępowanie terapeutyczne w postaci założenia implantu śli-
makowego stosuje się u osób, u których  wykorzystanie aparatów 
słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne nie odniosło 
satysfakcjonującego efektu, a także u osób głuchych oraz u dzieci 
z głuchotą wrodzoną [1, 2, 3, 4, 5]. 

Wada słuchu dziecka prowadzi do opóźnienia rozwoju mowy, a co 
za tym idzie, do zaburzeń w sferze emocjonalnej i poznawczej oraz 
opóźnienia w rozwoju. Każdego roku 1–3 na 1000 dzieci rodzi się 
z uszkodzeniem narządu słuchu. Wymaga ono wczesnej interwen-
cji, by zapewnić maluchom prawidłowy rozwój. Brak właściwych 
bodźców słuchowych w postaci dźwięków otoczenia i dźwięków 
mowy ludzkiej zaburza bowiem zarówno prawidłowy rozwój słu-
chowy, jak i rozwój mowy werbalnej, a także rozwój ogólny. Ope-
racja wszczepienia implantu ślimakowego u dzieci pomiędzy 1. a 
2. rokiem życia daje najlepsze efekty, ponieważ pozwala dzieciom 
głuchym prawidłowo się rozwijać, w późniejszym czasie podjąć 
edukację szkolną na równi z tymi prawidłowo słyszącymi i usu-
nąć bariery w komunikacji z innymi osobami [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Leczenie za pomocą implantów ślimakowych stosowane jest na 
świecie od ponad 40 lat. 

W Polsce pierwszy taki zabieg wykonano w 1992 r. w kierowanej 
przez profesora Grzegorza Janczewskiego Katedrze i Klinice Oto-
laryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W krajach Unii Europejskiej wykonuje się średnio 8–12 takich za-
biegów w przeliczeniu na milion mieszkańców. Dotyczy to krajów 
Europy Zachodniej, w Polsce wskaźnik ten jest znacząco niższy. 

Od 26 listopada 2018 r. do grona dotychczasowych ośrodków 
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Przeprowadzono zabieg operacyjny w składzie operatorów: dr hab. 
Maciej Wiatr, prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk, prof. dr hab. Jacek 
Składzień, dr n. med. Agnieszka Wiatr. Nadzór anestezjologiczny 
sprawował zespół pod kierunkiem dr n. med. Renaty Witkowskiej.   

W znieczuleniu ogólnym – wg protokołu – dokonano wszcze-
pienia implantu Neuro Zti EVO (Oticon, Dania) do ucha lewego. 
Wykonano cięcie za uchem po stronie lewej i wytworzono płat 
skórno-mięśniowy, który w kolejnym etapie pokrył część we-

ryc. 1.  Audiogram tonalny i audiogram mowy.
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wnętrzną implantu leżącego na łusce kości skroniowej. Następ-
nie wykonano antromastoidektomię, potem tympanotomię tylną z 
uwidocznieniem niszy okienka okrągłego oraz kochleostomię. Po 
otwarciu ucha wewnętrznego wprowadzono elektrodę implantu 
do schodów bębenka z uszczelnieniem jej tkanką łączną (ryc. 4).  
W końcowym etapie za pomocą dwóch śrub zamocowano część 
wewnętrzną implantu do łuski kości skroniowej oraz zszyto war-
stwowo ranę skórną. Przeprowadzony zabieg oraz okres poope-
racyjny przebiegły bez powikłań.

Dotychczas zabiegi wszczepienia tego typu implantów przepro-
wadzane były w Klinice Otolaryngologii w Warszawie, Instytucie 
Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Szczecinie oraz w Łodzi.

Wszczepiony implant jest jednym z najmniejszych urządzeń dostęp-
nym na polskim rynku. Działa w oparciu o inną strategię kodowa-
nia sygnału mowy niż w przypadku tych stosowanych dotychczas. 
Dźwięk zamieniany jest w sygnał cyfrowy, a kodowanie opiera się na 
niewielkich różnicach czasowych olbrzymiej ilości (kilkudziesięciu 
tysięcy) sygnałów elektrycznych docierających do zakończeń nerwu 
słuchowego w ciągu sekundy. Dzięki zastosowaniu obróbki cyfrowej 
sygnału możliwa jest pełniejsza eliminacja dźwięków niepożądanych, 
głównie szumu, oraz wyraźniejszy odbiór ludzkiej mowy. Implantacja 
nie wymaga użycia tzw. sztyletu, czyli specjalnego prowadnika, dzię-
ki któremu matryca elektrod umieszczana jest w schodach bębenka. 

Po założeniu elementów składowych implantu ślimakowego doko-

ryc. 2.  ABR (22 listopada 2018 r.): trzask 2–4 kHz, brak odpowiedzi przy bodźcu 90 dB obuusznie.
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przeprowadzono poprzez ustawienie odpowiednich parametrów 
stymulacji elektrycznej.  W odpowiednich interwałach czasowych 
przeprowadzono badania i konsultacje (audiologiczną, otolaryn-
gologiczną, logopedyczna i psychologiczną) oraz kontrolę i pro-
cedurę ustawienia implantu (w czasie pierwszych 6 miesięcy po 
implantacji – raz w miesiącu, do 1,5 roku po zabiegu – co 2 mie-
siące, następnie co 6 miesięcy). 

Rehabilitację prowadzi Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Słuchu i 
Mowy przy Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzie-
ci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Krakowie.

nano oceny sprawności jego działania oraz czynności drogi słucho-
wej za pomocą procesora mowy skonfigurowanego z odpowied-
nim oprogramowaniem komputerowym. Chory został wypisany 
do domu w 7. dobie po zabiegu operacyjnym w stanie ogólnym i 
miejscowym dobrym z raną zagojoną przez rychłozrost, bez oczo-
pląsu, zawrotów głowy. Pacjent do dziś nie zgłasza bólów głowy i 
może przyjmować dowolną pozycję.

W postępowaniu pooperacyjnym zaplanowano aktywację proce-
sora mowy po całkowitym wygojeniu rany za uchem; stało się to 
po 4 tygodniach od zabiegu. Zaprogramowanie procesora mowy 

ryc. 3.  HRCT implantowanego ucha. ryc. 4.  Elektroda implantu ślimakowego wprowadzana do schodów bębenka.
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