
 IV./2. Cochlearis implantáció

IV./2.1. Definíció

Mi a CI működési
elve?

A cochlearis implantáció során olyan elektronikus eszközt építünk be a közép- és a belsőfülbe, mely
a külső hangforrásból érkező különböző frekvenciájú hangok akusztikai energiáját közvetlenül a
hallóideghez továbbított elektromos stimulusokká alakítja. A cochlearis implantátum a középfül
hangvezető apparátusának, valamint a receptorsejtek mechano-elektrikus transzducer rendszerének
megkerülésével kapcsolatot teremt a külvilág hangforrásai és a központi idegrendszer között. A
cochlearis implantátum célja a belsőfül működésének helyettesítése, a hanginger kódolása és az
elektromos impulzusok továbbítása a hallóideghez.

Mikor indikált a
cochlearis
implantáció?

IV./2.2. Indikáció
Kétoldali belsőfül-eredetű süketség vagy olyan súlyos kétoldali belsőfül-eredetű halláscsökkenés,
mely a rendelkezésre álló nagy teljesítményű hallókészülékekkel nem –vagy kevésbé hatékonyan-
javítható, mint cochlearis implantációval.

IV./2.3. Kontraindikációk

Melyek a
beavatkozás
kontraindikációi?

A cochlearis implantáció 70-es években történt bevezetése óta a kontraindikációk köre folyamatosan
szűkül. Mai álláspont szerint néhány kivétellel (pl. egyes belsőfül fejlődési rendellenességek,
kétoldali teljes fokú labyrinth ossificatio, hallóideg aplasia, aktív purulens középfülbetegség,
kooperáció teljes hiánya, súlyos agykárosodás, súlyos mentalis retardáció, stb.) mindenkinél
elvégezhető a műtét, akinél a fenti indikáció fennáll. Bizonyos esetekben -amikor a cochlearis
implantáció kontraindikált- szóba jöhet az agytörzsi implantáció.

IV./2.4. A cochlearis implantátum részei és működése
1.) Mikrofon, mely a külvilág hangingereit felfogja.

2.) Beszédprocesszor, mely a mikrofonból jövő jeleket feldolgozza.

3.) Adó transzmitter tekercs, mely a bőrön keresztül nagyfrekvenciájú rádióhullámok
formájában leadja a jeleket a beültetett vevő felé.

4.) Vevő elektromágneses tekercs, mely az adó által sugárzott rádióhullámokat visszaalakítja
kis frekvenciájú elektromos jelekké és az elektródákhoz továbbítja.

Kik az
implantáció
elsődleges
célcsoportjai?

A cochleostomán vagy a kerekablakon át a belsőfülbe bevezetett elektróda, mely az elektromos
impulzusokat a felsőbb hallópályák felé továbbítja.

1a kép: : A cochleáris implantációs rendszer külső egysége b: A rendszer belső egysége, a tulajdonképpeni implantátum

 



Mikor
implantálandók a
prelingualis süket
betegek?

IV./2.5. A betegek felosztása a süketség kialakulásának a beszéd
megtanulásához viszonyított időpontja szerint

Milyenek a
postlingualis
süket betegek
rehabilitációs
esélyei?

prelingualis (kongenitális vagy szerzett, 3 éves kor előtt megsüketült betegek)

Kisgyermekkorban, akkor indikálható a műtét, ha objektív hallásvizsgálatokkal
igazolhatóan (pl. akusztikusan kiváltott agytörzsi potenciálok vizsgálata – BERA. ASSR)
mindkét oldalon teljes halláskiesés, vagy olyan nagyfokú halláskárosodásáll fenn, mely a
modern, nagyteljesítményű hallókészülékekkel nem javítható megfelelőképpen, azaz kizárja
a hallás utáni beszédtanulást, ill. nem tesz lehetővé kielégítő beszédfejlődést. Jó eredmény
akkor várható az implantációtól, ha minél korábban, akár már 1 éves korban, de
mindenképen 6 éves kor előtt történik a műtét. Ennek az a magyarázata, hogy a központi
idegrendszer auditoros részének érése –állatkísérletek és humán megfigyelések szerint– 6
éves kor körül lezárul. Ezt követően már nem, vagy csak nagyon nehezen alakulnak ki a
megfelelő idegi kapcsolatok, az agy plaszticitása csökken. A minél fiatalabb prelingualisan
megsüketült gyermekek képezik ma az implantálandó betegek közül az elsődleges
célcsoportot, hiszen ők a műtét és a megfelelő rehabilitáció után teljes életet élő, a
készülékkel kiválóan halló felnőttekké válhatnak. Speciális megítélés alá esnek a
prelingualis felnőttek, akiknél a hallópályák nem fejlődtek ki a születés után az audiotoros
deprivatio következtében Esetükben csupán szerény eredmény várható. Kismértékben
javulhat a beszédmegértés szájról olvasással kiegészítve, azonban meghallják a környezeti
hangokat, s számottevő lehet a pszichológiai hatás is- reális elvárások esetén. A prelingualis
felnőttek esetében a műtét elvégzése a cost-benefit szempontok figyelembevételével erősen
meggondolandó.

Melyek az
implantáció előtti
fontosabb
vizsgálatok?

postlingualis (3 éves kor után megsüketült betegek) Nagyon sikeres CI használók, de
fontos, hogy a hallás elvesztése után hamar megtörténjen az implantáció. Viszonylag rövid
ideig tartó rehabilitáció után 90-100% beszédmegértés érhető el, a beszédprodukció javul,
nagyon fontos a beültetés pszichológiai és szociális hatása is. Ugyanakkor gondot okozhat a
CI használat környezeti zajban, mely kiküszöbölhető a ma már egyre inkább elterjedt
bilaterális implantációval.

IV./2.6. A cochleáris implantáció előtti műtéti kivizsgálás

IV./2.6.1. Orvosi vizsgálatok

Általános vizsgálat: Kettős célt szolgál: egyrészt általános belszervi vizsgálatról van szó, mely a
tervezett altatás, műtét előtt szükséges, másrészt olyan vizsgálatokat végzünk/végeztetünk, melyek a
hallássérülés okának kiderítését célozzák (pl. anyagcsere rendellenességek, stb.)

Kapcsolat a
hallásdiagnosztika
fejezettel

Genetikai vizsgálat: A veleszületett süketség, vagy a később kialakuló nagyothallások viszonylag
jelentős arányban genetikai tényezőkre vezethetők vissza. A genetikai károsodások kimutatása a
szülők családtervezése szempontjából fontos lehet, s az implantáció sikerét illetően prediktív
tényezőként jöhetnek számításba.

Általános fül-orr-gégészeti vizsgálat: Bizonyos fül-orr-gégészeti elváltozások (megnagyobbodott
orrmandula, orrmelléküreg-gyulladások, középfülgyulladások, stb.) befolyásolhatják a műtét sikerét,
vagy éppen lehetetlenné tehetik azt; ezek felfedése és a műtét előtti gyógyítása a munkacsoport
orvos tagjainak fontos feladata.



Audiológiai vizsgálatok: A műtét előtti vizsgálatok sorában kiemelkedő jelentőségűek az
audiológiai vizsgálatok. Objektív és szubjektív eljárásokkal igyekszünk meghatározni a gyermek
hallását; az implantáció indikációját (ld. alább) lényegében erre alapozzuk.

Képalkotó eljárások: Igen fontos a belsőfül modern képalkotó eljárásokkal (CT, MRI) végzett
vizsgálata. Így tudjuk megállapítani, akadály nélkül bevezethető-e az elektróda a cochlea basalis
kanyarulatába. Meningitist követően a csiga lumene gyakran elzáródik.

2. kép: A koponya CT vizsgálata. A fehér nyíl a csigára mutat.

IV./2.6.2. Pedagógiai/szurdopedagógiai vizsgálat

A pedagógiai vizsgálat alapvetően a gyermek kommunikációs készségére, viselkedésére, hallására, a
különféle hangokra adott reakcióira, beszédére irányul. Az implantációt megelőző eredményes korai
fejlesztés (a korai hallásszűrés kapcsán felfedezett hallássérült gyermek habilitációja
hallókészülékkel való ellátással, ill. az ún. korai hallás- és beszédfejlesztéssel akár 5-6 hónapos
korban megkezdhető), a pedagógussal hatékonyan együttműködni képes szülők mintegy
előfeltételét képezik az implantáció utáni sikeres hallás- és beszédhabilitációnak.

IV./2.6.3. Pszichológiai vizsgálat

A pszichológiai vizsgálat során a szakemberek véleményezik a gyermekek integrált oktatásra-
nevelésre való alkalmasságát. Hasznos, ha pszichológusok az implantációs munkacsoportot
tájékoztatják a vizsgálat közben tapasztalt szülői megnyilvánulásokról és szakértőként értékelik a
szülők elkötelezettségét, munkabírását, kitartását stb.

IV./2.7. A cochleáris implantáció műtéte
A műtét során az implantátumot a fül mögött kialakított csontágyban rögzítik. Az elektródaköteget a
dobüregben a kerek ablakon vagy a csiga bazális kanyarulatán kialakított cochleostomán át vezetik
a scala tympaniba. A műtét közben végzett telemetriás vizsgálat egyrészt felvilágosítást ad a
készülék működéséről, másrészt adatokat szolgáltat a készülék posztoperatív programozásához.

IV./2.8. A cochleáris implantációval kapcsolatos szövődmények

Mikor végzik a
műtét utáni első
beállítást?

a.) A szervezet idegentest-reakciójával kapcsolatos szövődmények: az implantátum
részleges vagy teljes kilökődése, lebeny-nekrózis, suppuratio.

b.) Sebészi szövődmények: facialis-paresis, perilympha-fistula, cholesteatoma.

c.) Implantátummal kapcsolatos szövődmények.

IV./2.9. A cochleáris implantáció utáni (re)habilitáció

IV./2.9.1. A készülék programozása

A cochlearis implantátum ideális működésének alapfeltétele a beszédprocesszor megfelelő
programozása, melyet speciálisan képzett szakemberek (fizikus, logopédus) végeznek számítógép
segítségével. Ennek során be kell állítani az ingerlési paramétereket, a stimulációs módot, a
beszédkódolási stratégiát, stb. Az első beállításra a műtét után 3-4 héttel kerül sor, majd eleinte
gyakrabban (kéthetente-havonta) ismétlik, később elég lehet félévente-évente ellenőrizni.



3a,b kép: 3 éves kisfiú készülékének első beállítása

 

IV./2.9.2. Szurdopadagógiai rehabilitáció

Mi a
szurdopedagógus
feladata a pre és
postoperativ
időszakban?

A postlinguálisan hallássérült felnőttek rövid gyakorlás után általában jól hallanak az
implantátummal és a beszédmegértésük is legtöbbször kiváló.

A prelinguálisan halláskárosodott, cochlearis implantált gyermekek beszédtanulásának stádiumai
lényegében megegyeznek az ép hallásúakéval. Mivel az ép hallással, jó nyelvi készséggel született
gyermekek 1-1½ éves koruk között kezdenek beszélni, s a cochlearis implantáció után is kb. ennyi
idővel várható a beszéd indulása. A 2-5 éves koruk között implantált gyermekek beszédfejlődésében
általában 2-3 évvel a műtét után várható külső szemlélő számára is jól érzékelhető javulás. A
habilitáció sok szakember és a szülők összehangolt munkáját igényli, melynek végső célja az
implantált gyermek integrációja a hallók társadalmába.


