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Протягом останніх років спостерігаються зміни в критеріях відбору кандидатів
до кохлеарної імплантації. Вони значно змінились з розвитком технології, операційним
і реабілітаційним досвідом. Сьогодні для
кохлеарної імплантації відбираються не
тільки особи з двобічною глибокою втратою
слуху, але і пацієнти із залишками слуху.
Постійний розвиток нашої програми
хірургії вікна завитки дав нам можливість
виділити нову групу хворих з частковою
глухотою (PD), з нормальним слухом на рівні низьких частот і відсутністю слуху на
високих частотах. У цих пацієнтів зберігаються в значній мірі клітини спірального
ганглію на верхівці завитки внутрішнього
вуха з нормальною тонотопією, що успішно
використовується під час кохлеарної імплантації при частковій глухоті (Partial
Deafness Cochlear Implantation – (PDCI).
Вперше така операція застосована в дорослого пацієнта в 2002 р. [20].
Наша наукова група [8, 11, 13, 15, 19,
21-25] досліджувала корисні аспекти збереження слуху. На початку ми сконцентрувались на обстеженні осіб з аудіограмами низхідного типу з нормальними або незначно
підвищеними порогами на низьких частотах
і майже повною глухотою на високих частотах. Ми продемонстрували, що ці пацієнти
мали значні досягнення в розвитку мови і
спілкування, використовуючи в ураженому
вусі кохлеарний імплант і природний слух
без жодного підсилення. Інші автори [1-3, 6,
7, 9, 10, 26, 27] представили дані у хворих з
нижчим передопераційним рівнем слуху в
більшості випадків, але із значним покра2

щанням показників після електро-акустичної
стимуляції (Electric-Acoustic Stimulation –
EAS) ділянки високих частот за допомогою
кохлеарного імпланту (CI) в поєднанні з додатковим акустичним підсиленням на збережених низьких частотах при застосуванні
слухового апарату (HA).
При порівнянні результатів доопераційних тестів з односкладовими словами в
обох групах – 37% [22] і 40% [25] та, відповідно, 7% [9] і 13,1% [6] стає зрозумілою
різниця між цими групами пацієнтів. В нашій популяційній групі вихідний рівень
показників мовних тестів значно вищий, що
відображалось в кращій розбірливості слів
на збережених низьких частотах перед операцією. Додатково ми розподілили хворих
на маленькі підгрупи, беручи до уваги використання слухових апаратів після операції: електрична стимуляція з додатковим
використанням власного слуху без підсилення; електрична стимуляція з підсиленням власних слухових залишків; сама електрична стимуляція. В останній підгрупі були особи, які втратили слух після операції, і
ті, чиї залишки слуху виявились замалими
для можливого підсилення слуховим апаратом (так звані «нефункціональні збережені
залишки»). На відміну від попередньої точки зору [4], цих пацієнтів не треба повторно
оперувати і імплантувати довший електрод.
Вони користуються виключно імплантами
без підсилення апаратами в оперованому
вусі. Термін «нефункціональні збережені
залишки» відноситься до залишків слуху
менше 80 дБ HL на частотах 125, 250 та 500
Гц.
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Підсумовуючи, зазначене вище, можна розподілити проведення РDСІ на три напрямки для трьох груп хворих:
А. Електричне доповнення (Electrical
Complement – EC) у людей з нормальними
або незначно підвищеними порогами на низьких частотах і майже повною глухотою на
високих частотах. Слух без підсилення на
низьких частотах доповнюється електричною стимуляцією кохлеарним імплантом.
В. Електро-акустична стимуляція
(Electric Acoustic Stimulation – EAS) у осіб з
середньою або значною тяжкістю втрати
слуху на низьких частотах і глухотою на
високих частотах. Обстежувані з EAS поєднують слухові апарати на низьких частотах
з електричною стимуляцією у тому ж вусі.
С. Електрична стимуляція (Electric
Stimulation – ES) використовується виключно при втраті слуху на низьких частотах після імплантації або операції з «нефункціональними збереженими залишками».
Аудіометричні показання для цих
трьох груп наведено на мал. 1.

Мал. 1. Зони показань для: a – PDT HA &
MEI, b – PDT-EC, c – PDT-EAS і d – PDT-ES

Матеріали і методи
Наш клінічний матеріал включає результати обстеження 213 пацієнтів (145 дорослих, 68 дітей). Для аналізу ми відібрали
хворих з тривалістю спостереження не менше 36 міс до червня 2010 р. В цю групу
увійшло 95 осіб (63 дорослих, 32 дітей). Ми
провели аналіз аудіометричних даних і показників розбірливості мови у осіб з цієї
групи, в яких визначено діагноз часткової
глухоти. У всіх хворих використано кохлеарні імпланти Med-El Combi 40+ або Pulsar.
У всіх випадках операція проводилась технікою через вікно завитки з частковим введенням електроду 30 mm стандартного
(n=52) чи Flex (n=12) або з повним введенням 20 mm електроду M (n=31). Середній
вік імплантованих пацієнтів складав 32,58
років (від 4,1 до 71,32 років).
Техніка виконання кохлеарної імплантації складалась з 6 етапів:
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1 – антромастоїдотомія (мал. 2);

Мал. 3. Етап 2 – задня тимпанотомія для візуалізації ніші вікна завитки: a – малюнок; b – фотографія, виконана під час операції

3 – пункція і розріз мембрани вікна
завитки (мал. 4);

Мал. 2. Етап 1 – антромастоїдектомія: a –
малюнок, b – фотографія, виконана під час операції.

2 – задня тимпанотомія для візуалізації ніші вікна завитки (мал. 3);

Мал. 4. Етап 3 – пункція і розтин мембрани
вікна завитки: a – малюнок, b – фотографія, виконана під час операції

4

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2011

4 – доступ до барабанних сходів безпосередньо через мембрану вікна завитки
(часткове введення електроду) (мал. 5);

Мал. 6. Етап 5 – фіксація електроду фібриновим клеєм в ніші вікна завитки: a – малюнок, b
– фотографія, виконана під час операції

6 – фіксація приладу в лусці вискової
кістки (мал. 7).

Мал. 5. Етап 4 – доступ до барабанних сходів безпосередньо через мембрану вікна завитки: a
– малюнок, b – фотографія, виконана під час операції

5 – ущільнення електроду в ніші вікна
завитки фібриновим клеєм (мембрана повинна бути частково відкрита для забезпечення її рухомості) (мал. 6);

Мал. 7. Етап 6 – фіксація апарата у висковій кістці: a – малюнок; b – фотографія, виконана
під час операції
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Результати
Дані тональної аудіометрії, виконаної
до і після операції, виявили збереження
слуху у 92 (97%) з 95 осіб. Індивідуальні
параметри слуху для частот 125, 250, 500 і
1000 Гц показані на мал. 8. Загалом для всіх
аудіометричних частот, втрата слуху статистично була незначною (p>0,05). Різниця
між до- і післяопераційними показниками
представлена в таблиці, а також наведено
результат перших 10 досліджень попередніх
авторів [23]. Це підтверджує, що результати
слухозберігаючої операційної техніки «вікна завитки» стабільні і співпадають з даними інших дослідників.

Мал. 8. Доопераційні і післяопераційні пороги для частот 125, 250, 500, 1000 Гц в 95 пацієнтів

Пацієнтів ми розподілили на 2 підгрупи в залежності від даних передопераційної
аудіограми: підгрупа EC-PRE (59 осіб) і підгрупа EAS-PRE (36 осіб), а також на основі
показників післяопераційних аудіограм розподілили обстежуваних на групи EC-POST,
EAS-POST і ES-POST. Аудіометричні критерії для цих груп показані на мал. 1.
В групі EC-POST пороги, визначені після імплантації становили ≤ 65 дБ HL для
125, 250 і 500 Гц (мал. 1b). В цій групі непідсилені низькі частоти були доповнені електричною стимуляцією кохлеарним імплантом.
В групі EAS-POST пороги в післяопераційному періоді складали > 65 дБ HL для
125, 250 і 500 Гц. Хворі в цій групі мали
функціональний слух з порогами ≤ 80 дБ на
низьких частотах (до 250 Гц) (мал. 1c).
Група ES-POST складалась з пацієнтів
EC-PRE і EAS-PRE підгруп, у яких спостерігались нефункціональні залишки або
втрата слуху після операції (мал. 1d).
Електрична стимуляція (ES) в групах
ES-EC і ES-EAS здійснювалась в оперованому вусі.
В групу EC-POST перейшло 30 осіб з
підгрупи EC-PRE із збереженим доопераційним слухом, а 18 з цієї підгрупи були
переведені в EAS-POST внаслідок часткової втрати слуху. В групу ES-POST включено 9 хворих з нефункціональними залишками слуху і 2 з втратою слуху після імплантації. 25 обстежуваних із збереженим доопераційним слухом з підгрупи EAS-PRE
перейшли в групу EAS-POST, а 10 з нефун6
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кціональними залишками слуху і 1 з повною його втратою – в групу ES-POST. Не

було значної різниці між слуховими порогами в цих групах.

Різниця між доопераційними порогами і через 12 міс після операції
в попередньому дослідженні і в теперішньому
Аудіометричні частоти, Гц
Досліджувані показники
До-та післяопераційна різниця порогів, дБ
(Skarzynski, 2007)
До- та післяопераційна різниця в теперішній
групі, дБ

125

250

500

1000

2000

4000

7,8

16,3

26,1

11,6

0,3

5,7

13,9

19,5

21,4

12,5

2,9

3,2

Результати значно покращились, починаючи від передопераційного періоду до
12 міс після операції. Пацієнтів обстежено
за допомогою тесту Прушевіча, який складається з односкладових польських слів за
типом: приголосна-голосна-приголосна (20
груп слів, по 20 слів в кожній) в звуковому
полі на рівні 60 дБ SPL, в тиші і з підсиленням в шумі (розмовного типу) із співвідношенням мови до шуму (SNR) +10 дБ. В 11 з
32 дітей ми не змогли провести цей тест через його складність для дітей молодшої вікової групи. Ми їх виключили з дослідження через неможливість оцінки показників
мови, залишаючи 84 хворих з досвідом використання кохлеарного імпланту не менше
1 року після операції, з них дітей було 21 і
63 дорослих. Розбірливість односкладових
слів збільшилась з 34 до 83% в тиші і з 7 до
64% в шумі. Обстежувані використовували
свій власний білатеральний слух і електричну стимуляцію кохлеарним імплантом з
однієї сторони або систему DUET Hearing
System (Med-El Corporation, Innsbruck,
Austria) разом з контралатеральним акустичним слухом [12]. Система DUET включає в
себе слуховий процесор Tempo+ точний
конвертний детектор Hilbert Transform і
двохканальний слуховий апарат (HA) в одному апараті.
Отримані результати порівнювались з
даними в попередній групі з 10 дорослих
осіб (від 37 до 83% в тиші і від 10 до 60,5%
в шумі) [22] та з 1-ю групою з 9 дітей (від
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30 до 69% в тиші і від 5 до 62% в шумі) після PDCI [24]. Ці дані підтвердили наше заключення про високий рівень співпадання
результатів PDT.
Дискусія
Користь від збереження залишкового
слуху була показана в праці Kiefer і співавторів [9] та Gstoettner і співавторів [6]. Віддалені результати свідчать про збереження
залишкового слуху у 75% пацієнтів [6]. В
цій пізнішій праці описана розбірливість
односкладових слів на рівні 75% у хворих з
повністю збереженими залишками слуху.
Це дещо гірший результат від представленого нами в цій статті, крім того, ми включили обстежуваних з частковим збереженням залишкового слуху і осіб, що втратили
слух. Подібні результати отримані після застосування іншого підходу для електроакустичної стимуляції з використанням 10міліметрового електроду типу Hybrid [5]. В
цій групі у 96% користувачів системою
Hybrid вдалось зберегти слух, що можна
прирівняти до одержаних нами результатів
(97%). Після 1 року користування системою
Hybrid показники тесту розбірливості односкладових слів досягли 75% правильних
відповідей. В групі із 145 дорослих у 141
(97,2 %) вдалось зберегти слух, а в групі з
68 дітей – у всіх 100%.
Після представлення PDT як нової
концепції і розподілу на групи виникла потреба в розробці нової класифікації. Ця кла7

сифікація повинна дати можливість порівнювати результати в різних групах пацієнтів. Прикладом можуть бути результати тестів односкладових слів, особливо в групах
PDT-EC, PDT-EAS, PDT-ES, після кохлеарної імплантації. Іншим позитивним фактором цієї класифікації повинна бути можливість порівняти подібні доопераційні результати у пацієнтів (при умові гомогенних
груп) в різних медичних центрах. Третьою
необхідною умовою такої класифікації стає
можливість її розвитку і розширення. Це
дуже важливо, бо в майбутньому ми можемо зустрітись з новою, досі непередбаченою
ситуацією, наприклад, пацієнти з добрим
соціальним слухом на середніх частотах до
лікування.
Перша версія класифікації PDT Скаржиньского ґрунтувалась на тональній аудіометрії або на результатах ABR чи ASSR у
дітей до 5 років, представлених у вигляді
аудіограм. Пороги для кожної частоти розподілені на 5 груп і позначені A, B, C, D і E.
Тоді кожне обстеження пацієнта може бути
представлено у вигляді блоку з шести літер
(мал. 9). Це дозволяло зробити класифікацію міжнародною і простою у користуванні
з гомогенною номенклатурою. Частотні
межі для кожної групи визначені на підставі
значного клінічного досвіду в Міжнародному центрі слуху і мови в Каєтанах (понад
3100 слухових імплантів до липня 2010 р.).
Застосовувались наступні частоти: 125, 250,
500, 1000, 1500 і 2000 Гц; пороги для кожної частоти становлять:
A – max. 30 дБ
B – 31-50 дБ
C – 51-70 дБ
D – 71-90 дБ
E – 91 дБ і більше
За класифікацією PDT Скаржиньского
спостереження PDT-EC можна представити
як A,A,A,B/C, а PDT-EAS як B/C, B/C, B/C,
D/E.
Підсумок
Важливо підкреслити, що лікування з
приводу часткової глухоти дозволяє розвивати нові напрямки програми кохлеарних
імплантів та імплантів середнього вуха для
дітей і дорослих. Нова концепція дає можливість порівнювати результати в різних
8

групах пацієнтів – при EC і EAS. Ми можемо запропонувати нову систему (класифікація PDT Скаржиньского), яка дозволяє порівняти результати у пацієнтів в однорідних
групах відповідно до хірургічної процедури,
доопераційних результатів та типу електроду. Стійкі результати у великій групі пацієнтів переконали нас, що і прийнята схема, і
хірургічна процедура є оптимальними.
Впровадження лікування при частковій глухоті (PDT) пов’язане з розвитком нових діагностичних методів, програм скринінгових
обстежень [14], телемедицини, включно з
телефітінгом, цілою низкою аудіологічних
тестів і психоакустичних методик.

Мал. 9. Класифікація PDT Скаржиньского: a
– частотні межі для кожної групи; b – приклад у
пацієнта з AAABDE
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СОХРАНЕНИЕ СЛУХА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ЧАСТИЧНОЙ ГЛУХОТОЙ
(РDТ)

PRESERVATION OF THE HEARING IN THE
TREATMENT OF PATIENTS WITH PARTIAL
DEAFNESS (РDТ)

Скаржиньски Г., Лоренс А., Бариляк Р.,
Пьотровска А., Скаржиньски П.Г.
(Варшава, Польша)

Skarzynski H., Lorenz A., Barylyak R., Piotrovska A.,
Skarzynski P.H. (Warsaw, Poland)

Резюме
Расширение показаний к РDСI создает
возможности для пациентов с недостатками слуха, при которых слуховые аппараты мало эффективны, а лица с таким уровнем слуха не подлежат
проведению классической кохлеарной имплантации. Дооперационный уровень слуха удалось сохранить на протяжении 8 лет наблюдения у 97,1%
взрослых больных и у 100% детей при наблюдении в течение 6 лет. Такие результаты позволяют
утверждать, что РDCI является безопасной и возможной для исполнения. С целью сравнения результатов РDCI по данным разных авторов предпринята попытка дать первую концептуальную
версию классификации РDCI, предложенную
Скаржиньским. В клиническом отношении важно
сопоставлять не только послеоперационный уровень слуха, но и разборчивость речи после лечения.
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Summary
Expanding the indications for cochlear implantation with partial deafness (RDSI) creates opportunities for people with impaired hearing, at
which hearing aids are not effective, and persons
with this level of hearing loss cannot be holding a
classical cochlear implantation. Preoperative hearing
level was maintained at over 8 years of follow-up,
97.1% of adult patients and in 100% of children under observation for 6 years. These results suggest that
RDCI is safe and possible to implement. For comparison of РDCI results by data of various authors we
try to create the concept for РDCI classification proposed by Skarzinski. Relatively clinical intentions, it
is important to compare not the post-operative level
of hearing only, but the intelligibility of speech after
treatment.
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