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Szanowny Kolego,
aktualny numer Magazynu, który w∏aÊnie
Paƒstwo otrzymaliÊcie, jest numerem szczegól-
nym. Zosta∏ bowiem zredagowany w ca∏oÊci
przez prof. Jaros∏awa Markowskiego i jego ze-
spó∏ z Katedry i Kliniki Laryngologii Wydzia∏u
Lekarskiego w Katowicach Âlàskiego Uniwer-
sytetu Medycznego.

Zawsze chcia∏em publikowaç zeszyty
redagowane przez poszczególne zespo∏y
kliniczne czy oddzia∏owe. Ale ta propozycja
nie spotyka∏a si´ dotàd z du˝ym zaintereso-
waniem ze strony zapraszanych. Dochodzi
do pewnego paradoksu, ̋ e czasem lepiej wie-
my, co si´ dzieje w zagranicznych ni˝ polskich
klinikach, a i tam˝e czasem dowiadujemy si´
o dzia∏anoÊci polskich klinik. No có˝, taka jest
nasza specyfika. 

Prof. Markowski przyjà∏ moje zaproszenie
i przygotowa∏ bardzo interesujàcy cykl artyku-
∏ów, za co Mu bardzo dzi´kuj´. Dzi´ki temu
mo˝emy poznaç osiàgni´cia zespo∏u kliniki,
którà kieruje, a zespó∏ ten b´dzie we wrzeÊniu
bie˝àcego roku gospodarzem 48. Krajowego
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryn-
gologów – Chirurgów G∏owy i Szyi. Planuj´
uczestniczyç w tej konferencji i mam nadziej´,
˝e b´d´ móg∏ spotkaç si´ z Paƒstwem i poroz-
mawiaç. 

Do zobaczenia w Katowicach we wrze-
Êniu. 

¸àcz´ wyrazy szacunku,

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, kwiecieƒ 2018 r.
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

TATIANA GIEREK
(1942–2017)

Profesor dr hab. med. Tatiana Gierek urodzi-
∏a si´ 8 sierpnia 1942 roku w Wilnie jako córka
Teodora Zankowicza, in˝yniera agronoma, i Kla-
ry z Falkowskich. Po wojnie jej rodzina przenio-
s∏a si´ do Katowic. W 1966 roku ukoƒczy∏a stu-
dia medyczne na Wydziale Lekarskim Âlàskiej
Akademii Medycznej. Sta˝ podyplomowy odby∏a
w Szpitalu nr 1 w Âwi´toch∏owicach (1966–1968).
Prac´ w Klinice Otolaryngologii ÂAM w Katowi-
cach rozpocz´∏a w 1969 roku na stanowisku asy-
stenta, od 1972 roku pracowa∏a na stanowisku
starszego asystenta. I stopieƒ specjalizacji z za-
kresu laryngologii uzyska∏a w 1971 roku,
a II stopieƒ – w roku 1974. Kierownikiem specja-
lizacji by∏a wówczas adiunkt Kliniki dr n. med.
Maria B∏aszczyƒska. Tatiana Gierek stopieƒ na-
ukowy doktora nauk medycznych otrzyma∏a
uchwa∏à Rady Wydzia∏u Lekarskiego ÂAM
z 6 czerwca 1973 roku na podstawie dysertacji
pt. Próba ustalenia audiometrycznej normy pro-
gu s∏yszenia przewodnictwem kostnym, wyko-
nanej pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Tade-
usza Ceypka. W dysertacji tej dr Gierek dokona∏a
oznaczenia wielkoÊci fizycznych dla przewodnic-
twa kostnego w badaniu s∏uchu – by∏a to praca
pionierska w skali mi´dzynarodowej.

Od roku 1974 pracowa∏a na stanowisku ad-
iunkta. Stopieƒ naukowy doktora habilitowa-
nego nauk medycznych uzyska∏a na podstawie
dotychczasowego dorobku naukowego oraz roz-
prawy habilitacyjnej pt. Tonalne pomiary progowe
w rozszerzonym zakresie cz´stotliwoÊci wyso-
kich u osób nara˝onych na szkodliwe dzia∏anie
ha∏asu, recenzowanej przez profesorów: Tade-
usza Ceypka, Henryka Czarneckiego i Stanis∏awa
Iwankiewicza, przedstawionej Radzie Wydzia∏u
Lekarskiego ÂAM 23 czerwca 1977 roku, a na-
st´pnie zatwierdzonej przez CKK 24 paêdziernika
1977 roku. Od roku 1978 pracowa∏a na stanowi-
sku docenta habilitowanego Kliniki.

W dniu 1 paêdziernika 1979 roku zosta∏a
kierownikiem I Katedry i Kliniki Laryngologii
ÂAM w Katowicach, którà kierowa∏a a˝ do przej-
Êcia na emerytur´, tj. do 30 wrzeÊnia 2012 roku.
Tytu∏ profesora nadzwyczajnego nauk medycz-
nych otrzyma∏a w 1988 roku, profesora zwyczaj-
nego – w 1995 roku. W kadencji 2002–2006
by∏a cz∏onkiem Senackiej Komisji ds. Szpitali
Klinicznych. Odby∏a liczne sta˝e naukowe
w dziedzinie otochirurgii, onkologii i audiologii
w Warszawie, Szczecinie, Brukseli, Pary˝u,
Würzburgu, Mannheim, Kolonii, Antwerpii,
Bordeaux, Moskwie, Pekinie, Tokio, Delhi, Wied-
niu oraz w USA. 

G∏ównym tematem dzia∏alnoÊci naukowej
prof. Tatiany Gierek by∏y badania dotyczàce fi-
zjologii i patologii narzàdu s∏uchu. W tym zakre-
sie jej g∏ówne zainteresowania dotyczy∏y audio-
metrii wysokich cz´stotliwoÊci oraz konfliktu
naczyniowo-nerwowego nerwu VIII. Prof. Gierek
opracowa∏a normy progu s∏uchu dla przewodnic-
twa powietrznego i kostnego u osób otologicznie
normalnych w zakresie wysokich cz´stotliwoÊci
(8–18 kHz) dla wszystkich grup wiekowych. Nor-
my te opublikowa∏a w „Otolaryngologii Polskiej”.
W artykule zwróci∏a uwag´ na rol´ badaƒ narzàdu
s∏uchu w rozszerzonym zakresie wysokich cz´sto-
tliwoÊci w badaniu zjawiska niedos∏uchu starcze-
go. Bada∏a stan narzàdu s∏uchu w rozszerzonym
zakresie cz´stotliwoÊci wysokich (8–18 kHz)
u chorych z pierwotnym nadciÊnieniem t´tniczym
oraz w przewlek∏ej niewydolnoÊci nerek leczonej
hemodializami i rekombinowanà ludzkà erytropo-
etynà.
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Najwi´kszà jednak Jej pasjà zawodowà by∏a
otochirurgia. Pani Profesor by∏a niekwestiono-
wanym autorytetem w dziedzinie mo˝liwoÊci le-
czenia operacyjnego niedos∏uchów, zw∏aszcza
otosklerozy. Opublikowa∏a wiele prac na temat
oceny stanu s∏uchu po stapedotomii z zachowa-
niem lub z przeci´ciem Êci´gna mi´Ênia strze-
miàczkowego, oceny s∏uchowych potencja∏ów
wywo∏anych pnia mózgu i narzàdu przedsionko-
wego u chorych na otoskleroz´ przed i po leczeniu
operacyjnym oraz na temat postaci obliteracyj-
nej otosklerozy. Profesor Gierek wspó∏pracowa∏a
w dziedzinie chirurgii ucha z najlepszymi oÊrod-
kami w Europie, m.in. z prof. Jeanem Marque-
tem z Kliniki Laryngologii Uniwersytetu w Ant-
werpii w zakresie wyników morfologiczno-czyn-
noÊciowych rekonstrukcji ucha Êrodkowego
przy u˝yciu alogenicznych wszczepów b´benko-
wo-kosteczkowych oraz z prof. M. Saga∏owiczem
z Instytutu Naukowo-Badawczego w Moskwie.
By∏a pionierem stosowania plazmy argonowej
w leczeniu (redukcji) przerostów ma∏˝owin no-
sowych. Przywiàzywa∏a du˝à wag´ do roli nauk
podstawowych w rozwoju laryngologii: bioche-
mii i biologii molekularnej. By∏a kierownikiem
grantów KBN: nr 7 T08A.051.115 (1998–2001)
pt. Implanty do rekonstrukcji krtani oraz nr 3 PO-
5B 112 25 (2003–2006) pt. AktywnoÊç trans-
krypcyjna genów w raku krtani.

Profesor Tatiana Gierek uczestniczy∏a
w wielu naukowych kongresach krajowych i za-
granicznych, m.in. w Berlinie, Irkucku, Buda-
peszcie, Wiedniu, Bostonie, Sydney, Mannheim,
Antwerpii, Kopenhadze, Sztokholmie, Delhi,
Moskwie, Bordeaux, Pradze, Tokio, Dubrowniku,
Pary˝u, Val Gardenie, Interlaken i Lugano.
Na dorobek naukowy prof. Gierek sk∏ada si´ oko∏o
250 artyku∏ów, kilka opracowaƒ monograficz-
nych i rozdzia∏ów w monografiach. By∏a wspó∏-
autorkà rozdzia∏ów w nast´pujàcych podr´czni-
kach i monografiach: „Diagnostyka ró˝nicowa
objawów chorobowych” pod red. F. Kokota (War-
szawa 1998), „Technika zabiegów i operacji
w otolaryngologii” pod red. B. Latkowskiego
(Warszawa 2000), „Zarys historii otolaryngologii
polskiej 1879–1995” pod red. B. Latkowskiego
(¸ódê 1996), „Audiologia kliniczna” pod red. M. Âli-
wiƒskiej-Kowalskiej (¸ódê 2005), „Otorynola-

ryngologia kliniczna” t. 2. (Warszawa 2015).
Przet∏umaczy∏a na j´zyk polski podr´cznik „Oto-
rynolaryngologia” Hansa-Georga Boenninghau-
sa (Warszawa 1997). By∏a redaktorkà i wspó∏au-
torkà skryptów: „Nos i zatoki przynosowe” (Ka-
towice 1986), „Jama ustna, gard∏o, Êlinianki,
prze∏yk” (Katowice 1988), autorkà 14 wzorów
u˝ytkowych i 1 patentu.

Przez ca∏y okres pracy w Âlàskiej Akademii
Medycznej, a nast´pnie Âlàskim Uniwersytecie
Medycznym, prowadzi∏a dzia∏alnoÊç dydaktyczno-
-wychowawczà obejmujàcà çwiczenia, seminaria
i wyk∏ady z otolaryngologii (VI rok medycyny).
By∏a kierownikiem specjalizacji z otolaryngologii
I i II stopnia 30 lekarzy, promotorem 17 przewo-
dów doktorskich, opiekunem 3 habilitacji, re-
cenzentem 18 prac doktorskich, 6 rozpraw habi-
litacyjnych oraz dorobku naukowo-badawczego
9 osób.

Profesor Tatiana Gierek aktywnie uczestni-
czy∏a w dzia∏alnoÊci towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów G∏owy i Szyi (przewodniczàca Od-
dzia∏u Âlàsko-Opolskiego w latach 1992–1996,
przewodniczàca ZG PTORL w latach 1996–1998,
wiceprzewodniczàca ZG PTORL w latach
1994–1996 i 1998–2000, przewodniczàca Sekcji
Onkologicznej PTORL w latach 2007–2009,
cz∏onek Sekcji Audiologicznej i Rynologicznej
PTORL) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Podstawy Czaszki (od 1995).

Uhonorowana zosta∏a Krzy˝ami Oficerskim
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, z∏otà
odznakà „Zas∏u˝ony w rozwoju województwa
katowickiego”, odznakà „Za wzorowà prac´
w s∏u˝bie zdrowia”. By∏a laureatkà nagrody
indywidualnej II stopnia i nagrody zespo∏owej
II stopnia MZiOS, kilkunastu nagród za dzia∏al-
noÊç naukowà i dydaktycznà Rektora ÂAM.

Zmar∏a 13 stycznia 2017 roku po d∏ugiej
chorobie. Pogrzeb odby∏ si´ 17 stycznia 2017 ro-
ku w prawos∏awnej cerkwi pw. Êww. Wiery,
Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu. Pro-
fesor Tatiana Gierek pozostanie na zawsze w na-
szej pami´ci jako znakomity specjalista, wybitny
otochirurg i wymagajàcy Kierownik Kliniki, któ-
rà kierowa∏a przez 33 lata.

prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
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W Âlàskiej Akademii Medycznej 2 listopada
1950 roku zosta∏a utworzona Katedra Chorób
Uszu, Nosa, Gard∏a i Krtani. Nast´pnie, dwa mie-
siàce póêniej, czyli 1 stycznia 1951 roku, powo-
∏ano do ˝ycia Klinik´ Laryngologii, której baz´
klinicznà stanowi∏o poczàtkowo 20 ∏ó˝ek szpital-
nych Oddzia∏u Laryngologicznego w budynku
PSK 1 w Zabrzu. Pierwszym kierownikiem Kate-
dry i Kliniki Laryngologii by∏ prof. dr hab. med.
Tadeusz Ceypek. Pe∏ni∏ on obowiàzki kierownika
Kliniki a˝ do przejÊcia na emerytur´ 1 paêdzier-
nika 1974 roku.

Rok póêniej, w lutym 1952 roku, Klinika zo-
sta∏a przeniesiona do przebudowanych pomiesz-
czeƒ w PSK 2 w Zabrzu. Liczy∏a wówczas ju˝ 60
∏ó˝ek. Dalszà popraw´ warunków lokalowych
przynios∏o oddanie do dyspozycji Kliniki (w paê-
dzierniku 1957 r.) pomieszczeƒ po Klinice Po∏o˝-
niczo-Ginekologicznej na wydzielony 20-∏ó˝ko-
wy Oddzia∏ Laryngologii Dzieci´cej. By∏ to
pierwszy i jedyny tego typu oddzia∏ na Âlàsku
i dzia∏a∏ przy Klinice a˝ do roku 1974, kiedy to
zosta∏ zlikwidowany z powodu powstania w Ka-
towicach Oddzia∏u Laryngologii Dzieci´cej,
przekszta∏conego nast´pnie w Klinik´ Laryngo-
logii Wieku Rozwojowego. 

Przeniesienie Kliniki 1 czerwca 1968 roku
do Paƒstwowego Szpitala Klinicznego im. A. Mie-
l´ckiego w Katowicach przy ul. Francuskiej
20/24 otworzy∏o nowy etap w rozwoju Kliniki
Laryngologii. W Paƒstwowym Szpitalu nr 2 w Za-
brzu pozosta∏ Oddzia∏ Laryngologiczny, którego
kierownictwo objà∏ prof. dr med. Wac∏aw KuÊnier-
czyk. Po 8 latach, od 1 paêdziernika 1976 roku,
Oddzia∏ ten zosta∏ przemianowany na II Klinik´
Laryngologii Âlàskiej Akademii Medycznej, któ-
rej powierzono tak˝e nauczanie studentów
Oddzia∏u Stomatologicznego – poszerzajàc w ten

HISTORIA KATEDRY I KLINIKI
LARYNGOLOGII 

WYDZIA¸U LEKARSKIEGO 
W KATOWICACH

ÂLÑSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH

sposób baz´ szkoleniowà. Kierownikiem nowo
utworzonej jednostki zosta∏ doc. dr hab. med.
Kazimierz Szymczyk i prowadzi∏ jà przez 15 lat. 

W Katowicach Klinika zyska∏a znacznie lep-
sze warunki lokalowe: pomieszczenia na pra-
cownie audiometrycznà, elektronystagmogra-
ficznà, foniatryczno-logopedycznà, rentgenodia-
gnostycznà, analitycznà oraz sal´ dla çwiczeƒ
studenckich i gabinety dla Przyklinicznej Porad-
ni Konsultacyjnej. Blok operacyjny sk∏ada∏ si´
z 3 sal operacyjnych i 1 sali endoskopowej. Klini-
ka liczy∏a wówczas 66 ∏ó˝ek, w tym 23 ∏ó˝ka
na oddziale dzieci´cym, który po remoncie Klini-
ki, jesienià 1974 roku, zosta∏ zlikwidowany i za-
mieniony na oddzia∏ dla kobiet. 

Pracownicy Kliniki wielokrotnie wyje˝d˝ali
za granic´ do wiodàcych oÊrodków naukowych
w celach szkoleniowych i sta˝owych. Prof. Wac∏aw
KuÊnierczyk by∏ jako delegat MZiOS na Kongresie
Bronchologów w Lyonie w 1960 roku, a nast´pnie
odwiedzi∏ w Nanterre pod Pary˝em oddzia∏ laryn-
gologii dr. Fourrestiere’a – wspó∏twórcy nowocze-
snych wtedy brocho-ezofagoskopów. W 1967 roku
prof. KuÊnierczyk odby∏ sta˝e w kilku szpitalach
i klinikach w Londynie, a w 1970 roku odwiedzi∏
klinik´ prof. Leroux-Roberta w Pary˝u i ponownie
szpitale londyƒskie. W 1961 roku prof. Ceypek od-
by∏ d∏u˝szà podró˝ naukowà do Szwajcarii, do Kli-
niki prof. Taillense’a w Lozannie i prof. Lüschera
oraz prof. Räediego w Zurychu. Dr Andrzej ¸´p-
kowski w 1965 roku przebywa∏ kilka tygodni
na szkoleniu w NRD, dr Szymczyk w 1966 roku
równie˝ w NRD, a w 1973 roku w Danii. Dr Jerzy
Kuêniarz sp´dzi∏ prawie rok jako stypendysta
w Anglii w latach 1969–1970. Prof. Tatiana Gie-
rek kilkakrotnie odby∏a szkolenie w ZSRR
w 1976 i 1977 roku (Instytut Naukowo-Badaw-
czy w Moskwie – prof. B.M. Saga∏owicz) oraz

prof.dr hab. med. Jaros∏aw Markowski



www.magazynorl.pl 39

▲

w Antwerpii (Universitet Instelling – prof. J. Ma-
rquet). 

G∏ówne zainteresowania naukowe Kliniki
obejmowa∏y wówczas audiologi´ i onkologi´
w laryngologii. W zakresie audiologii przemys∏o-
wej badano zagadnienie urazu akustycznego,
profilaktyki i ochrony s∏uchu, osobniczà wra˝li-
woÊç s∏uchu na uraz akustyczny, zrozumia∏oÊç
mowy i s∏yszenia sygna∏ów dêwi´kowych w ha∏a-
sie. Opracowano metod´ wczesnego rozpoznawa-
nia urazu akustycznego na podstawie badania
ubytków s∏uchu w zakresie wysokich cz´stotliwo-
Êci (do 20 kHz) za pomocà specjalnie skonstruowa-
nego polskiego audiometru. Zagadnienie to by∏o
przedmiotem pracy habilitacyjnej dr med. Tatiany
Gierek (1977 r.). Ulepszono metody diagnostyczne
w otosklerozie (zmodyfikowana próba Rainville’a
– doc. dr hab. Jerzy Kuêniarz).

W latach 1954–1962 w Klinice istnia∏ Od-
dzia∏ Otolaryngologiczny Instytutu Medycyny
Pracy w PrzemyÊle W´glowym i Hutniczym
w Zabrzu-Rokitnicy. Jego kierownikiem by∏
prof. Tadeusz Ceypek, adiunktem dr Andrzej ̧ ´p-
kowski (lata 1954–1962), a wspó∏pracownikiem
lek. Jerzy Kuêniarz, który zajmowa∏ si´ wówczas
pylicà. G∏ównymi zagadnieniami prac oddzia∏u
by∏y urazy akustyczne i ha∏asy przemys∏owe oraz
dzia∏anie py∏ów na górne drogi oddechowe.

Onkologia w zakresie narzàdów ORL sta∏a
si´ drugim po audiologii podstawowym tema-
tem prac badawczych w Klinice. W zakresie on-
kologii od poczàtku swojego istnienia Klinika
nawiàza∏a Êcis∏à wspó∏prac´ z Instytutem Onko-
logii w Gliwicach. Poczàtkowo prof. Ceypek,
a od 1 grudnia 1951 roku prof. Wac∏aw KuÊnier-
czyk w ciàgu ponad 20 lat by∏ sta∏ym konsultan-
tem w Instytucie. Opracowano wspólnie wiele
zagadnieƒ, jak zale˝noÊç wyników leczenia
od nasilenia reakcji popromiennej w raku krtani,
wyniki skojarzonego leczenia nowotworów zatok
przynosowych, zagadnienie raka popromienne-
go krtani i post´powanie z w´z∏ami ch∏onnymi
szyi w raku krtani. Prof. Ceypek opracowa∏
oszcz´dzajàce narzàd operacyjne leczenie raka
struny g∏osowej. Ówczesny dr med. KuÊnierczyk
na materiale Instytutu Onkologii opracowa∏ zna-
czenie bronchoskopii w rozpoznawaniu raka
oskrzela. Praca by∏a podstawà nadania autorowi
stopnia naukowego docenta na podstawie usta-
wy z 15 grudnia 1951 roku przez CKK w 1955
roku (zatwierdzenie uchwa∏y Rady Wydzia∏u Le-
karskiego Âlàskiej AM z 1954 r.). Stopieƒ profe-
sora nadzwyczajnego KuÊnierczyk otrzyma∏
w marcu 1969 roku.

W 1975 roku nawiàzano wspó∏prac´ z Klini-
kà Hematologii w Krakowie i wykonano wiele

zespo∏owych badaƒ enzymatycznych limfo-
i leukocytów krwi obwodowej w raku krtani.
Dr med. Jan Pilch bada∏ zawartoÊç metali ci´˝-
kich (o∏owiu, cynku, chloru, siarki) w limfocy-
tach krwi obwodowej u chorych z rakiem krtani
za pomocà metod mikroanalizy rentgenowskiej,
co by∏o nast´pnie podstawà jego rozprawy habi-
litacyjnej (publikacje w „Journal of Maxillofacial
Surgery” 1979, „Auris-Nasus-Larynx” 1988
i „Folia Haematologica” 1988). 

W latach 1981–1986 w ramach realizacji
programu rzàdowego PR-6 „Walka z rakiem”
i „Epidemiologia raka krtani” nawiàzano wspó∏-
prac´ z Instytutem Onkologii w Warszawie. Ba-
dano zachorowalnoÊç na raka krtani na terenie
Górnego Âlàska oraz wp∏ywu tytoniu, alkoholu
i diety na zapadalnoÊç na t´ chorob´.

Po powrocie ze sta˝u w Anglii doc. Kuêniarz
jako pierwszy na Âlàsku wprowadzi∏ do praktyki
otochirurgicznej procedur´ stapedotomii, stosu-
jàc protezki z polskiego tarflenu (produkowane
w Miko∏owie). 

Przewody habilitacyjne pracowników Kliniki
(chronologicznie): dr K. Szymczyk – czerwiec
1967, dr A. ̧ ´pkowski – kwiecieƒ 1968, dr J. Kuê-
niarz – luty 1973, dr T. Gierek – paêdziernik 1977,
dr J. Pilch – czerwiec 1990, dr G. Namys∏owski –
grudzieƒ 1991, dr J. Markowski – kwiecieƒ 2010.
Przeprowadzono ponadto dwa przewody habilita-
cyjne spoza Kliniki: dr Waldemar Bogusz – wrze-
sieƒ 1973 i dr Andrzej Miszke z Krakowa – czer-
wiec 1973.

Postaç profesora Tadeusza Ceypka na trwa∏e
zapisa∏a si´ w historii Êlàskiej i polskiej medycyny.
Przedwojenny asystent Kliniki Otolaryngologicz-
nej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
któremu konspiracyjnie dzia∏ajàca Rada Wydzia∏u
Lekarskiego UJK pod kierunkiem dziekana prof.
Teofila Zalewskiego nada∏a stopieƒ doktora habili-
towanego (jako jednemu z 10 lekarzy) by∏ rzeczy-
wistym twórcà powojennej laryngologii na Gór-
nym Âlàsku z tradycjà i szko∏à przeniesionà ze
Lwowa. Po zakoƒczeniu wojny Ministerstwo
OÊwiaty Polski Ludowej 6 listopada 1947 roku
potwierdzi∏o nadanie stopnia doktora habilitowa-
nego z datà wstecznà 18 paêdziernika 1939 roku.

Kolejnym po prof. Ceypku kierownikiem
Katedry i Kliniki Laryngologii by∏ prof. dr hab.
med. Wac∏aw KuÊnierczyk, który pe∏ni∏ t´ funkcj´
w okresie od 1 paêdziernika 1974 do 30 wrze-
Ênia 1979 roku. Po wprowadzeniu od 1971 roku
w ÂAM struktury instytutów prof. KuÊnierczyk
w latach 1972–1974 by∏ dyrektorem Instytutu
Chorób Uk∏adu Nerwowego i Narzàdów Zmy-
s∏ów, w sk∏ad którego wesz∏a m.in. Klinika La-
ryngologii w Katowicach. W tym okresie nastà-
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pi∏y du˝e zmiany w zespole lekarskim Kliniki:
doc. dr hab. med. K. Szymczyk objà∏ kierownic-
two Oddzia∏u Laryngologicznego w Zabrzu,
a po utworzeniu drugiego Wydzia∏u Lekarskiego
zosta∏ mianowany Kierownikiem II Kliniki La-
ryngologii Âlàskiej AM. Dr hab. J. Kuêniarz od-
szed∏ na stanowisko ordynatora Oddzia∏u Otola-
ryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego, przemianowanego najpierw w Kliniczny
Oddzia∏ Otolaryngologiczny Katedry Nauczania
Klinicznego w Kielcach, a póêniej w Klinik´ Otola-
ryngologicznà Instytutu Medycyny Klinicznej
w Kielcach Akademii Medycznej im. M. Kopernika
w Krakowie, którà zorganizowa∏ od podstaw i któ-
rej zosta∏ pierwszym kierownikiem. Dr hab. A. ̧ ´p-
kowski zosta∏ oddelegowany na stanowisko kie-
rownika Oddzia∏u Laryngologii w Szpitalu Górni-
czym w Katowicach-Ochojcu, przekszta∏conego
nast´pnie w III Katedr´ i Klinik´ Laryngologii
Âlàskiej Akademii Medycznej w Katowicach, tam
równie˝ odesz∏a dr M. B∏aszczyƒska – wieloletni
adiunkt Kliniki, dr med. Zbigniew Âwierczyƒski
objà∏ Oddzia∏ w Cieszynie, nast´pnie w Bielsku-
-Bia∏ej. W 1979 roku prof. W. KuÊnierczyk prze-
szed∏ na emerytur´, a kierownictwo Kliniki La-
ryngologii w Katowicach obj´∏a dr hab. Tatiana
Gierek, którà kierowa∏a od 1 paêdziernika 1979
do 30 wrzeÊnia 2012 roku. 

W okresie tym Klinika intensywnie rozwija∏a
dzia∏alnoÊç naukowo-dydaktycznà. G∏ówne tema-
ty badaƒ naukowych obejmowa∏y dwa g∏ówne kie-
runki: onkologi´ regionu g∏owy i szyi oraz zagad-
nienia zwiàzane z zaburzeniami s∏uchu i mowy. 

G∏ównym tematem badaƒ w dziedzinie on-
kologii g∏owy i szyi by∏a biologia molekularna
procesu nowotworzenia raka p∏askonab∏onko-
wego g∏owy i szyi. W tym zakresie Klinika wspó∏-
pracowa∏a z Zak∏adem Medycyny Nuklearnej
i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onko-
logii im. M. Sk∏odowskiej-Curie w Gliwicach
(kierownik: prof. dr hab. med. Barbara Jarzàb),
z którym zrealizowano wspólny grant KBN w la-
tach 2003–2006 pt. AktywnoÊç transkrypcyjna
genów w raku krtani (nr 3PO5B 112 25). W ra-
mach tego grantu dokonano analizy profilu eks-
presji genów raka krtani w celu poszukiwania
nowych markerów molekularnych dla tego no-
wotworu. Do analizy wybrano 8 genów, wÊród
których 4 dotychczas niebadane pod tym kàtem
w raku krtani okaza∏y si´ dobrymi markerami
tego nowotworu. Nale˝à do nich: metaloprote-
inaza ADAM12, cyklinozale˝na kinaza 2 – CDK2,
kinezyna 14 – KIF14, supresor 1 punktu kontro-
lnego – CHES1. Te cztery geny nie by∏y dotych-
czas znane ani opisywane jako potencjalne mar-
kery molekularne w raku krtani. 

W latach 1998–2001 Klinika we wspó∏pracy
z Wydzia∏em In˝ynierii Materia∏owej i Metalurgii
Politechniki Âlàskiej (kierownik: prof. dr hab. in˝. Ma-
rek Hetmaƒczyk) zrealizowa∏a grant KBN nr 7T08A.
051.115 pt. Implanty do rekonstrukcji krtani.

W 2004 roku wprowadzono do stosowania
w Klinice protezy g∏osowe typu Provox 2 i Provox
Vega u chorych po ca∏kowitym usuni´ciu krtani
jako chirurgicznà rehabilitacj´ narzàdu g∏osu.
Od 2016 roku stosujemy protezy g∏osowe typu
Blom–Singer.

Po kursie dotyczàcym chirurgii laserowej
g∏owy i szyi, odbytym przez lekarzy Kliniki w Kli-
nice Charite w Berlinie w lutym 2007 roku, roz-
pocz´to wykonywanie zabiegów wczesnych ra-
ków krtani oraz operacji poszerzajàcych g∏oÊni´
przy u˝yciu lasera CO2.

Istotnà cz´Êç badaƒ onkologicznych realizo-
wanych w Klinice stanowià pierwotne nowotwory
oczodo∏u. Na ten temat opublikowaliÊmy kilkana-
Êcie prac, zw∏aszcza dotyczàcych stosowania orbi-
totomii bocznej wg Kronleina-Reesego-Berke’a ja-
ko chirurgicznej metody usuwania pierwotnych
guzów oczodo∏u.

Kolejnym istotnym problemem badawczym
z zakresu audiologii realizowanym w Klinice by-
∏o zagadnienie zaburzeƒ narzàdu przedsionko-
wo-Êlimakowego u chorych na przewlek∏à nie-
wydolnoÊç nerek oraz audiometrii wysokich cz´-
stotliwoÊci. Prof. Gierek opracowa∏a normy pro-
gu s∏uchu dla przewodnictwa powietrznego
i kostnego u osób otologicznie normalnych w za-
kresie wysokich cz´stotliwoÊci (8–18 kHz) dla
wszystkich grup wiekowych. 

Kontynuujàc zainteresowania audiologià
i labiryntologià, wiele prac poÊwi´cono proble-
mowi konfliktu naczyniowo-nerwowego nerwu
przedsionkowo-Êlimakowego.

W Klinice poza wymienionymi zagadnieniami
wypracowano nast´pujàce nowe kierunki badaƒ
i metody post´powania: wczesne rozpoznawanie
urazu akustycznego na podstawie badania ubytku
s∏uchu w zakresie wysokich cz´stotliwoÊci, bada-
nia czasowego przesuni´cia progu s∏yszenia w za-
kresie wysokich cz´stotliwoÊci dla wyznaczenia
metody diagnostycznej w badaniach profilaktycz-
nych urazu akustycznego, ocena markerów u cho-
rych ze stanami przedrakowymi i rakiem krtani,
badania nad rekonstrukcjà ucha Êrodkowego z za-
stosowaniem allogenicznych wszczepów b´ben-
kowo-kosteczkowych, materia∏y allogeniczne, ho-
mogeniczne i alloplastyczne w mikrochirurgii
ucha Êrodkowego, wp∏yw tarflenu na biopotencja-
∏y ucha wewn´trznego, chirurgiczne leczenie oto-
sklerozy metodà stapedotomii z zachowaniem
Êci´gna mi´Ênia strzemiàczkowego, wp∏yw ha∏asu
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▲

Ryc. 8. Dr med. 
Zbigniew Âwierczyƒski

Ryc. 1. Prof. dr hab. med. Tadeusz Ceypek 
(kierownik Kliniki 01.01.1951 – 30.09.1974)

Ryc. 2. Prof. dr hab. med. Wac∏aw KuÊnierczyk 
(kierownik Kliniki 1.10.1974 – 30.09.1979)

Ryc. 3. Doc. dr hab. med. 
Jerzy Kuêniarz

Ryc. 4. Prof. dr hab. med. 
Andrzej ¸´pkowski

Ryc. 6. Prof. dr hab. med. Jan Pilch

Ryc. 5. Prof. dr hab. med. Tatiana Gierek 
(kierownik Kliniki 1.10.1979 – 30.09.2012)

Ryc. 7. Prof. dr hab. med. 
Grzegorz Namys∏owski 
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na funkcj´ mi´Ênia strzemiàczkowego, wp∏yw za-
chowania mi´Ênia strzemiàczkowego na odleg∏e
wyniki pooperacyjne, chirurgiczne leczenie guzów
oczodo∏u metodà Krönleina, znaczenie witaminy
A w leczeniu leukoplakii na podstawie oceny wol-
nych rodników ponadtlenkowych, dysmutazy, ka-
talazy i peroksydazy glutationowej, metoda plasty-
ki jamy pooperacyjnej w operacjach radykalnych
z u˝yciem uszypu∏owanego p∏ata powi´zi mi´Ênia
skroniowego. Rozpocz´to te˝ produkcj´ elemen-
tów z tworzyw sztucznych do trwa∏ego i czasowego
stosowania w zakresie ORL (protezki tarflenowe
do mikrochirurgicznego leczenia otosklerozy, rur-
ki tracheotomijne) i wiele innych. 

Po 33-letnim kierowaniu klinikà prof. Tatiana
Gierek 30 wrzeÊnia 2012 roku przesz∏a na emery-
tur´. Od 1 paêdziernika 2012 roku nowym kierow-
nikiem Katedry i Kliniki zosta∏ dr hab. med. Jaro-
s∏aw Markowski – dotychczasowy adiunkt habili-
towany Kliniki.

W 2012 roku Klinika rozpocz´∏a wspó∏prac´
z Zak∏adem Biofizyki i Fizyki Molekularnej Uni-
wersytetu Âlàskiego w zakresie badaƒ nad sta-

bilnà formà amorficznej postaci leków stosowa-
nych w otolaryngologii. Dotychczas przeprowa-
dziliÊmy badania lidocainy – leku powszechnie
stosowanego w laryngologii w znieczuleniu po-
wierzchniowym b∏on Êluzowych jamy ustnej,
gard∏a i krtani. Wyniki tych badaƒ zosta∏y opubli-
kowane w „Molecular Pharmaceutics” (IF = 4,78).

Od wielu lat Klinika wspó∏pracuje z Katedrà
Biomateria∏ów Wydzia∏u In˝ynierii Materia∏owej
i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie. Celem wspólnych badaƒ jest wytworzenie
materia∏u – biopolimeru opartego na nanow∏ók-
nach w´glowych, który znajdzie powszechne za-
stosowanie jako materia∏ do rekonstrukcji ubyt-
ków krtani, tchawicy lub koÊci twarzoczaszki
u cz∏owieka. Dotychczas uzyskane wyniki wykaza-
∏y jednoznacznie chondrogenne dzia∏anie implan-
tów kompozytowych zawierajàcych w∏ókna w´-
glowe. Wprowadzenie do matryc polimerowych
niewielkich iloÊci nanoczàstek mo˝e nadawaç im
zdolnoÊci uruchamiania naturalnych procesów re-
generacyjnych w tkankach. Celem projektu jest
wytworzenie materia∏u do regeneracji tkanki,
a nie uzupe∏nienia ubytku. Badania majà na celu
zaprojektowanie i wytworzenie materia∏u, który
posiada∏by odpowiednie w∏aÊciwoÊci mechanicz-
ne (umo˝liwiajàce przenoszenie obcià˝eƒ spotyka-
nych w krtani, tchawicy i twarzoczaszki) oraz bio-
logiczne (pobudzenie nab∏onka oddechowego
do nape∏zania na wewn´trznà lub zewn´trznà po-
wierzchni´ wszczepu). Warunki te móg∏by spe∏niç
materia∏ kompozytowy, którego jedne sk∏adowe
odpowiada∏yby za w∏aÊciwoÊci biologiczne, a inne
za mechaniczne. Pierwsze wyniki tych badaƒ opu-
blikowaliÊmy ju˝ w „Journal of Nanomaterials”
(IF = 1,611), „Bulletin of Materials Science”
(IF = 1,017) oraz „Composite Structures” (IF = 3,85).

W 2014 roku nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z Za-
k∏adem Medycyny Regeneratywnej Uniwersytetu
w Linköping (Szwecja). Zak∏ad ten specjalizuje si´
w badaniach nad komórkami macierzystymi.
Wspólne badania dotyczà mo˝liwoÊci rekonstruk-
cji krtani i tchawicy po rozleg∏ych ubytkach spo-
wodowanych nowotworami z∏oÊliwymi z u˝yciem
komórek macierzystych. Aktualnie oceniane sà
materia∏y polimerowe modyfikowane nanoforma-
mi w´gla w liniach komórkowych ludzkich chon-
drocytów uzyskanych in vivo z chrzàstki tchawicy.
Materia∏y te otrzymano w ramach wspó∏pracy
z Katedrà i Zak∏adem   Biomateria∏ów Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierownik Zak∏a-
du Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu
w Linköping prof. Marek ¸oÊ zosta∏ w 2015 roku
profesorem wizytujàcym Katedry i Kliniki Laryn-
gologii ÂUM, a od roku 2017 jest pracownikiem
etatowym naszej Kliniki.

Ryc. 9. Dr med. Jacek Kozakiewicz

Ryc. 10. Prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
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W 2007 roku w naszej Klinice powo∏aliÊmy
GórnoÊlàski Program Leczenia G∏uchoty Metodà
Wszczepów Implantów Âlimakowych oraz Gór-
noÊlàski Program Leczenia Niedos∏uchów Meto-
dà Implantów Zakotwiczonych w KoÊci Skronio-
wej. Do chwili obecnej w Klinice wszczepiono
121 implantów Êlimakowych u pacjentów z ca∏-
kowità obustronnà g∏uchotà oraz 135 implantów
zakotwiczonych w koÊci skroniowej w niedos∏u-
chu przewodzeniowym, mieszanym i g∏uchocie
jednostronnej. Kierownikiem zespo∏u zajmujà-
cego si´ w Klinice implantami Êlimakowymi jest
wieloletni adiunkt Kliniki dr med. Lucyna Klim-
czak-Go∏àb, a kierownikiem zespo∏u zajmujàce-
go si´ implantami zakotwiczonymi w koÊci skro-
niowej – dr med. Aleksandra Âlaska-Kaspera.

prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski

W Klinice dzia∏a Studenckie Towarzystwo
Naukowe, którego cz∏onkowie uzyskali wiele na-
gród na mi´dzynarodowych i krajowych Kongre-
sach M∏odych Naukowców i Studentów. Na przy-
k∏ad w 2011 roku zdobyli I miejsce – Nagrod´
Specjalnà – na Mi´dzynarodowej Sesji Studen-
tów i M∏odych Naukowców na 10. Kongresie
EFAS (Europejskiej Federacji Towarzystw Audio-
logicznych) w Warszawie.

Cz∏onkami Honorowymi Polskiego Towarzy-
stwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy
i Szyi sà nast´pujàcy lekarze pracujàcy w Klinice
Laryngologii w Katowicach: prof. dr hab. med.
Andrzej ¸´pkowski, prof. dr hab. med. Tatiana
Gierek, prof. dr hab. med. Jan Pilch, prof. dr hab.
med. Grzegorz Namys∏owski, dr med. Zbigniew
Âwierczyƒski oraz dr med. Jacek Kozakiewicz.

Klinika posiada akredytacj´ na prowadzenie
specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii. 



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY44

NIEPE¸NOSPRAWNOÂå G¸OSOWA 
I REHABILITACJA MOWY

ORAZ SPOSOBY JEJ OCENY Z PUNKTU WIDZENIA
JAKOÂCI ˚YCIA PACJENTÓW PO LARYNGEKTOMII 

dr med. Wojciech Smó∏ka, dr med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn, 
prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski

Operacja ca∏kowitego usuni´cia krtani z po-
wodu choroby nowotworowej jest zabiegiem
w wysokim stopniu okaleczajàcym, gdy˝ wià˝e
si´ z trwa∏à utratà g∏osu i mowy krtaniowej, co
dla pacjentów jest oznakà kalectwa i niepe∏no-
sprawnoÊci. Stàd kluczowa rola wczesnej reha-
bilitacji g∏osu i mowy, dostosowanej do potrzeb
i mo˝liwoÊci ka˝dego pacjenta (Sinkiewicz 2009,
Lagha i in. 2013). Wed∏ug wi´kszoÊci logopedów,
rehabilitacja mowy powinna byç wdro˝ona jesz-
cze w trakcie hospitalizacji pacjenta po operacji
usuni´cia krtani, a w przypadku nauki mowy
prze∏ykowej wst´pne çwiczenia oddechowe po-
winno si´ zainicjowaç jeszcze przed leczeniem
chirurgicznym (Sinkiewicz 2009). Aktualnie
wykorzystuje si´ trzy formy rehabilitacji: mow´
zast´pczà opartà na nauce mowy prze∏ykowej
lub gard∏owej, krtaƒ elektronicznà lub mow´
przetokowà uzyskanà wskutek chirurgicznego
wytworzenia przetoki prze∏ykowo-tchawiczej
i za∏o˝enia protezy g∏osowej (np. typu Provox lub
Blom-Singer) (Finizia i Bergman 2001, Pereira
da Silva i in. 2007). 

MOWA PRZE¸YKOWA 
Mechanizm powstania dêwi´ku u pacjentów

po laryngektomii opiera si´ na zjawisku wytwo-
rzenia dêwi´cznego odbicia (ructus) z wprowa-
dzonego do prze∏yku powietrza, które, przecho-
dzàc przez segment zwany pseudog∏oÊnià,
wprowadza go w drgania. JeÊli miejscem gene-
racji drgaƒ jest segment P–E, czyli okolica gard∏a
dolnego i ust prze∏yku, powstaje mowa prze∏yko-
wa o dobrej jakoÊci. Je˝eli pseudog∏oÊnia jest
zlokalizowana mi´dzy nasadà j´zyka a tylnà
Êcianà gard∏a, uzyskuje si´ mow´ gard∏owà
o krótszym czasie fonacji, cichym, szorstkim
i m´czliwym g∏osie (Ok∏a 2007, Zimmer-Nowic-
ka i Morawiec-Bajda 2007). 

Katedra i Klinika Laryngologii, 
Wydzia∏ Lekarski w Katowicach 
Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Kierownik: prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

VOICE HANDICAP AND REHABILITATION – THE
METHODS OF ITS ASSESSMENT IN RESPECT
TO QUALITY OF LIFE OF LARYNGECTOMISED
PATIENTS

Total laryngectomy results in some irreversible con-
sequences, among which the lack of possibility of
using laryngeal speech deteriorates patients quality
of life to the greatest extent. Therefore, speech reha-
bilitation is a priority aim, which enables returning
to social life of laryngectomees. There are three ty-
pes of voice rehabilitation: esophageal/pharyngeal
speech, electronic and pneumatic sound devices and
voice prosthesis. Each form of speech rehabilitation
has its advantages and disadvantages, which are
described in the first part of the article. Subsequen-
tly, the authors present the methods of assessment
of the voice handicap in the aspect of quality of life
of laryngectomees.

(Mag. ORL, 2018, 66, XVII, 44–52)
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Poj´cie segmentu P–E po raz pierwszy zasto-
sowa∏ Milosz Seeman (za Ok∏a 2007). Powietrze
mo˝na wprowadziç do prze∏yku na trzy sposoby:
przez aspiracj´, iniekcj´ lub po∏kni´cie (Sinkie-
wicz 2009). Mechanizm aspiracji polega na wy-
tworzeniu ujemnego ciÊnienia w klatce piersio-
wej, które powstaje w jej pozycji wdechowej,
oraz dzi´ki relaksacji zwieracza gard∏owo-prze-
∏ykowego. Metoda iniekcyjna opiera si´ na wpro-
wadzeniu powietrza do prze∏yku za pomocà j´zy-
ka w czasie pierwszej fazy po∏ykania. W ostatniej
metodzie po po∏kni´ciu powinno si´ odbyç na-
tychmiastowe odbicie powietrza z prze∏yku.

Na wyd∏u˝enie czasu opanowania mowy
prze∏ykowej majà wp∏yw nast´pujàce czynniki:

– ciÊnienie wymagane do pokonania napi´cia 
ust prze∏yku powy˝ej 80 mmHg (mierzone 
np. metodà Seemana),

– niedos∏uch pacjenta,
– ca∏kowity brak uz´bienia i protez z´bowych,
– wspó∏istniejàce choroby uk∏adu oddecho-

wego i uk∏adu krà˝enia,
– zaawansowany proces choroby nowotwo-

rowej,
– wiek powy˝ej 75 lat,

– utrwalenie nawyku pos∏ugiwania si´ pseu-
doszeptem (Sinkiewicz 2009).

W nauce mowy prze∏ykowej pomocne jest
uprzednie uprawianie gry na instrumentach d´-
tych, Êpiewu solowego lub chóralnego (Prusze-
wicz 1970).

Do wytworzenia dêwi´cznego odbicia ko-
nieczne jest w∏aÊciwe przygotowanie, stàd
w pierwszej kolejnoÊci zaleca si´ odpowiednie
çwiczenia rozluêniajàce obr´cz barkowà i mi´-
Ênie szyi, uk∏ad ˝waczowy i zwieracz prze∏yku,
jak równie˝ çwiczenia oddychania torem przepo-
nowo-˝ebrowym. Obecnie dost´pnych jest wiele
poradników z zestawem tego rodzaju çwiczeƒ
do samodzielnego wykonywania przez pacjenta
(Sinkiewicz 2009, Fusiarz i Jakubiszyn 2016).
Tak˝e towarzystwa osób po laryngektomii orga-
nizujà specjalne turnusy rehabilitacyjne nauki
mowy prze∏ykowej. 

W Polsce do okreÊlenia jakoÊci g∏osu zast´p-
czego najcz´Êciej stosuje si´ pi´ciostopniowà
skal´ subiektywnà zaproponowanà przez Pru-
szewicza. Najwa˝niejsze cechy poszczególnych
stopni tej klasyfikacji przedstawiono w tabeli I
(Pruszewicz 1970, 1992). Wed∏ug ró˝nych da-

Tabela I. Podzia∏ g∏osu zast´pczego wed∏ug Pruszewicza

P∏ynnoÊç Stopieƒ Procent

JakoÊç g∏osu Charakterystyka g∏osu wypowiadanych rozumienia rozumienia tekstu

i mowy zdaƒ/sylab przez otoczenie testowego

Prze∏ykowa Tworzony w sposób niski, P∏ynnie Dobry 80
bardzo dobra czysty; dobra koordynacja wypowiadane

oddychania i fonacji, d∏u˝sze zdania
brak szmerów oddechowych (do 20 sylab)

Prze∏ykowa Tworzony swobodnie, P∏ynnie Dobry 30
dobra niski, niewielka chrypka, wypowiadane

niepe∏na koordynacja 3–4-wyrazowe zdania
oddechowo-fonacyjna, (do 10 sylab)
sporadyczne szmery oddechowe

Prze∏ykowa G∏os niski, ochryp∏y, Pojedyncze s∏owa Wzgl´dnie 30
dostateczna tworzony z wysi∏kiem, (kilka sylab) dobry

brak koordynacji mowy wypowiadane
i oddychania, wyst´pujà z du˝ym wysi∏kiem
wyraêne szmery oddechowe

Gard∏owa Wy˝szy ni˝ prze∏ykowy, Wypowiadane Wzgl´dnie 50
ochryp∏y, tworzony z wysi∏kiem, 2–4 s∏owa dobry
skrzeczàcy, brak koordynacji 
mowy i oddychania, wyst´pujà 
wyraêne szmery oddechowe

Pseudoszept Brak fonacji, Brak Porozumiewanie 10
ustno-gard∏owy wszystkie g∏oski dêwi´czne gestami, mimikà,

wypowiadane szeptem pismem
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nych z piÊmiennictwa zaledwie 33% pacjentów
po laryngektomii uzyskuje wydolny g∏os prze∏y-
kowy (Gates, Ryan i Lauder 1982). W przypadku
niepowodzenia rehabilitacji g∏osu i mowy u pa-
cjentów po operacji ca∏kowitego usuni´cia krtani
i niewykszta∏ceniu mowy zast´pczej o dobrej
jakoÊci i wydolnoÊci pozostaje mo˝liwoÊç komu-
nikowania si´ za pomocà pseudoszeptu ustno-
-gard∏owego (tab. I), gestów, mimiki lub pisma.

KorzyÊç z opanowania umiej´tnoÊci wydo-
bywania g∏osu prze∏ykowego lub gard∏owego
polega na tym, ˝e pacjent, u którego podczas
usuwania krtani nie wszczepiono jednoczasowo
protezy g∏osowej, unika kolejnej operacji i mo˝-
liwych jej powik∏aƒ. W odró˝nieniu od protez
i laryngofonu, pacjent z wykszta∏conà mowà
prze∏ykowà nie musi korzystaç z pomocy d∏oni
w celu wydobycia dêwi´ku.

Niewàtpliwà wadà mowy prze∏ykowej/gar-
d∏owej jest jej s∏aba jakoÊç, zaburzona p∏ynnoÊç,
szybkie m´czenie si´ pacjenta, cz´ste po∏ykanie
powietrza, które mo˝e skutkowaç wtórnym nie-
kontrolowanym „odbijaniem” oraz w niektórych
przypadkach wysoki stopieƒ trudnoÊci naucze-
nia si´ tego sposobu g∏osu zast´pczego wynika-
jàcy z przyczyn niezale˝nych od pacjenta,
na przyk∏ad przy wysokim napi´ciu zwieracza
ust prze∏yku (Sinkiewicz 2009).

ELEKTRONICZNE I PNEUMATYCZNE 
APARATY DèWI¢KOWE

Alternatywà dla mowy prze∏ykowej i gard∏o-
wej sà zewn´trzne pneumatyczne i elektronicz-
ne urzàdzenia generujàce drgania. Dzia∏anie
elektronicznych aparatów dêwi´kowych opiera
si´ na rozwiàzaniach przedstawionych przez
Glucka w prototypie laryngofonu zwanym krta-
nià elektronicznà lub protezà krtani. Wyró˝nia
si´ dwa typy protez krtani: zewn´trznà przez-
szyjnà i wewn´trznà poprzezustnà (Sinkiewicz
2009). Zasada dzia∏ania protez elektronicznych
sprowadza si´ do tworzenia drgaƒ tonu podstawo-
wego, który nast´pnie musi byç doprowadzony
do jamy ustnej i gard∏a, gdzie jest odpowiednio
zmodulowany i zamieniony na mow´ artyku∏o-
wanà. W protezach zewn´trznych generatory
drgaƒ sà zbudowane z membrany wytwarzajàcej
ton podstawowy i êród∏a zasilania. Zadaniem pa-
cjenta jest znalezienie takiego miejsca na szyi,
które po przy∏o˝eniu do niego laryngofonu po-
zwoli na wygenerowanie najbardziej zrozumia-
∏ej mowy. SpoÊród wewnàtrzustnych protez
krtaniowych na uwag´ zas∏uguje proteza wsz-
czepiana w oparciu o z´by lub, u osób bezz´b-
nych, o wyrostek z´bodo∏owy i uruchamiana
oraz sterowana miniaturowym pilotem (Sinkie-

wicz 2009). Du˝à zaletà tej formy rehabilitacji
g∏osu i mowy jest brak koniecznoÊci przeprowa-
dzania zabiegu operacyjnego. Elektroniczne
aparaty dêwi´kowe majà jednak wady, które
sprawiajà, ̋ e nie zawsze sà one wybierane przez
pacjentów po laryngektomii do porozumiewania
si´ z otoczeniem. Krtaƒ elektronicznà charakte-
ryzuje bowiem nienaturalny g∏os o brzmieniu
„robota”, monotonna modulacja, cz´ste zak∏óce-
nia g∏osu emitowane przez samo urzàdzenie,
a do korzystania z niego konieczne jest u˝ycie
jednej z ràk. 

Mechanizm dzia∏ania pneumatycznej
sztucznej krtani jest taki sam jak krtani elektro-
nicznej z tà ró˝nicà, ˝e do wytworzenia tonu
podstawowego wykorzystuje si´ powietrze wy-
dechowe z p∏uc, które jest kierowane do jamy
ustnej przez plastikowy przewód z membranà
w Êrodku. Zmiana ciÊnienia powietrza pozwala
na modulacj´ g∏oÊnoÊci mowy. Zaletà tej metody
jest mo˝liwoÊç jej aplikacji u chorych z poopera-
cyjnymi obrz´kami, niegojàcymi si´ ranami lub
zmianami bliznowatymi na szyi. Niestety, ko-
niecznoÊç utrzymania w ustach plastikowego
przewodu znacznie ogranicza swobod´ mówie-
nia, a wydzielina z drzewa oskrzelowego i Êlina
mo˝e upoÊledzaç dzia∏anie aparatu (Ok∏a 2007).

CHIRURGICZNA REHABILITACJA 
G¸OSU – PROTEZY G¸OSOWE 

I MOWA PRZETOKOWA
Poza metodami zachowawczymi szczególnà

rol´ w rehabilitacji g∏osu odgrywajà zabiegi
chirurgiczne, które polegajà na jatrogennym
wytworzeniu przetoki prze∏ykowo-tracheosto-
mijnej i implantacji protezy g∏osowej w miejscu
przetoki. Historia rozwoju protez g∏osowych
ewoluowa∏a przez lata. Niema∏y udzia∏ w po-
wstaniu tych protez mieli polscy laryngolodzy,
a wÊród nich prof. Erwin Mozolewski, który
w 1972 roku opisa∏ pionierskà metod´ intubowa-
nej przetoki g∏osowej (Mozolewski 1972). Nato-
miast zespó∏ prof. Tatiany Gierek przy wspó∏pracy
Zak∏adu Detali Medycznych DEMED w Miko∏owie
zaprojektowa∏ w 1978 roku protez´ g∏osowà, któ-
ra by∏a niemal identyczna z tymi, które sà do-
st´pne obecnie na rynku polskim (Markowski
i in. 2014). Sk∏adajà si´ one z krótkiej rurki b´-
dàcej jednokierunkowà zastawkà z dwoma man-
kietami, z których jeden jest docelowo umiesz-
czany we wn´trzu gard∏a dolnego lub prze∏yku,
a drugi zabezpiecza protez´ przed jej po∏kni´-
ciem i jest mocowany na zewnàtrz tracheosto-
my. Mechanizm dzia∏ania protez g∏osowych
opiera si´ cz´Êciowo na zasadach, którymi po-
s∏ugujà si´ pacjenci podczas mowy prze∏ykowej,
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czyli polega na wykorzystaniu segmentu P–E.
Jednak pacjent nie jest zmuszony wprowadzaç
powietrza do prze∏yku i wytwarzaç „odbicia”.
Wykorzystuje powietrze wydechowe, które jest
przeprowadzane z dolnych dróg oddechowych
w∏aÊnie przez protez´ g∏osowà.

Protezy g∏osowe mo˝na wszczepiaç pierwot-
nie i wtórnie. Pierwotnej implantacji protezy
g∏osowej dokonuje si´ w trakcie wykonywania
zabiegu laryngektomii ca∏kowitej. Po odci´ciu
krtani od tchawicy i gard∏a odnajduje si´ najdo-
godniejsze miejsce na tylnej Êcianie tchawicy
do wytworzenia przetoki. Do prze∏yku zak∏ada
si´ protektor gard∏owy, aby uniknàç przypadkowe-
go zranienia tylnej Êciany prze∏yku. Nast´pnie pal-
pacyjnie przez tchawic´ wyczuwa si´ po∏o˝enie
otworu protektora. W tym miejscu wykonuje si´
nak∏ucie specjalnym troakarem, na który jest na-
∏o˝ona kaniula. Po usuni´ciu troakaru przez
kaniul´ wprowadza si´ prowadnic´ od strony
tchawicy do prze∏yku. Do dystalnego koƒca pro-
wadnicy przymocowuje si´ protez´ g∏osowà
o odpowiednim rozmiarze (ryc. 1). Pociàgajàc
za prowadnic´, przesuwa si´ protez´ w kierunku
wytworzonej przetoki i w tym miejscu jà pozo-
stawia (ryc. 2).

Implantacja wtórna jest wykonywana w cza-
sie odroczonym od operacji ca∏kowitego usuni´-
cia krtani i ró˝ni si´ tym, ˝e zamiast protektora
gard∏owego do ochrony prze∏yku umieszcza si´
ezofagoskop, przez który wprowadza si´ pro-
wadnic´ a˝ do jamy ustnej pacjenta (ryc. 3, 4)
(Ok∏a 2007). Czas za∏o˝enia protezy g∏osowej
jest uwarunkowany wolà chorego, zastosowaniem
radioterapii adiuwantowej, która kwalifikuje pa-
cjenta do implantacji wtórnej, oraz przyj´tymi
w danym oÊrodku laryngologicznym zwyczajami.

Wed∏ug wi´kszoÊci autorów, g∏os przetoko-
wy jest znacznie bardziej wydolny socjalnie ni˝
g∏os prze∏ykowy czy gard∏owy (Pruszewicz 1970,
1992). Za tym sposobem wytwarzania g∏osu za-
st´pczego przemawia:

– zdecydowanie wi´ksza ∏atwoÊç w nauczeniu
si´ pos∏ugiwania tym rodzajem g∏osu (prak-
tycznie ka˝dy pacjent mo˝e mówiç za pomocà
protezy g∏osowej) oraz krótki czas trwania 
rehabilitacji,

– lepsze parametry akustyczne g∏osu genero-
wanego protezà g∏osowà ni˝ mowà prze∏y-
kowà lub krtanià elektronicznà,

– szybki powrót mowy (u osób z protezà wszcze-
pionà jednoczasowo z zabiegiem usuni´cia 
krtani nauk´ mowy rozpoczynamy po 10–12 
dniach od operacji, a u osób z protezà wpro-
wadzonà z wykorzystaniem punkcji wtórnej 
ju˝ na drugi dzieƒ). Nauka mowy eliminuje 

Ryc. 1. Metoda implantacji pierwotnej protezy g∏o-
sowej. Na zdj´ciu widoczna prowadnica, do której
dystalnego odcinka przymocowano protez´ g∏osowà

Ryc. 2. Metoda implantacji pierwotnej protezy g∏o-
sowej. Proteza g∏osowa ufiksowana w miejscu
na granicy prze∏yku i otworu tracheostomijnego.
Z prawej cz´Êci zdj´cia widoczna rurka tracheoto-
mijna za∏o˝ona do tchawicy

Ryc. 3. Metoda implantacji wtórnej protezy g∏oso-
wej. Widoczny ezofagoskop za∏o˝ony do prze∏yku.
Palpacyjnie przez tchawic´ wyczuwa si´ po∏o˝enie
koƒcówki ezofagoskopu

▲
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u pacjenta powstanie niekorzystnych zmian
w jego psychice, poczucie u∏omnoÊci, utrzy-
mywanie si´ przewlek∏ego stresu i wycofa-
nie z ˝ycia spo∏ecznego.

Po za∏o˝eniu protezy g∏osowe wymagajà
skrupulatnego oczyszczania specjalnymi szczo-
teczkami, regularnej wymiany, standardowo co
szeÊç miesi´cy, a procedura ich za∏o˝enia jest
stosunkowo droga. Niejednokrotnie powsta∏e
zaka˝enia lub przeciek wokó∏ protezy wymusza-
jà przyspieszenie wymiany (Leonhard i Schne-
ider-Stickler 2015). Wykazano, ˝e najcz´stszym
zaka˝eniem wokó∏ i wewnàtrz protez sà infesta-
cje grzybicze, g∏ównie szczepów Candida (Talpaert
i in. 2012). Zaka˝enia i przecieki to nie jedyne

mo˝liwe powik∏ania wszczepienia protezy g∏oso-
wej. W piÊmiennictwie odnotowano przypadki
nieszczelnoÊci protezy, ziarninowania wokó∏
protezy, jej po∏kni´cia czy aspiracji do dróg odde-
chowych.

SPOSOBY OCENY  NIEPE¸NOSPRAWNOÂCI
G¸OSOWEJ A JAKOÂå ˚YCIA PACJENTÓW 

PO LARYNGEKTOMII
Wed∏ug Gatesa i wspó∏pracowników, sukce-

sem w rehabilitacji mowy mo˝emy nazwaç po-
wrót pacjenta do stylu ̋ ycia sprzed choroby, jego
zdolnoÊç do sprawnego komunikowania si´
z otoczeniem oraz psychologiczne dostosowanie
si´ do zaistnia∏ej sytuacji (Gates, Ryan i Lauder
1982). Jednak niezale˝nie od zastosowanych
metod rehabilitacji stopieƒ satysfakcji pacjen-
tów po laryngektomii pod kàtem porozumiewa-
nia si´ jest niski i zwykle niespe∏niajàcy ich ocze-
kiwaƒ.

Problem niepe∏nosprawnoÊci g∏osowej
po laryngektomii podejmowa∏o wielu autorów.
W licznych publikacjach dokonano porównania
stopnia niepe∏nosprawnoÊci g∏osowej u pacjen-
tów chorych na raka krtani poddanych ró˝nym
metodom leczenia, najcz´Êciej zestawiajàc la-
ryngektomi´ ca∏kowità z cz´Êciowà (Schindler
i in. 2012) lub laryngektomi´ ca∏kowità z alter-
natywnà formà terapii (Stewart, Chen i Stach
1998, Finizia i Bergman 2001). 

Narz´dziem s∏u˝àcym do okreÊlenia psycho-
socjalnych konsekwencji zaburzeƒ g∏osu u pa-
cjentów po laryngektomii jest trzydziestopunk-

Tabela II. Kwestionariusz samooceny wspó∏czynnika niepe∏nosprawnoÊci g∏osowej

SAMOOCENA STANU FUNKCJONALNEGO

1 Ludzie majà k∏opoty Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
ze zrozumieniem mnie nigdy zawsze
w pomieszczeniu, 
w którym panuje ha∏as

2 Rodzina w domu ma niekiedy Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
k∏opoty ze zrozumieniem mnie nigdy zawsze

3 U˝ywam rzadziej telefonu, Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
poniewa˝ ludzie nigdy zawsze
nie rozumiejà mnie

4 Unikam zabierania g∏osu Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
w miejscach publicznych nigdy zawsze

5 Ludzie w bezpoÊredniej rozmowie Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
proszà mnie o powtórzenie nigdy zawsze
wypowiedzi

6 Unikam kontaktu z przyjació∏mi, Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
sàsiadami, krewnymi z powodu nigdy zawsze
mojego g∏osu

Ryc. 4. Metoda implantacji wtórnej protezy g∏oso-
wej. Widoczna prowadnica z protezà g∏osowà prze-
prowadzona przez prze∏yk i jam´ ustnà na zewnàtrz
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7 Mój g∏os jest s∏aby, z trudem Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
s∏yszany przez innych nigdy zawsze

8 K∏opoty z g∏osem ograniczajà Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
moje ̋ ycie osobiste i spo∏eczne nigdy zawsze

9 Czuj´ si´ odsuni´ty od konwersacji Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
z powodu mojego g∏osu nigdy zawsze

10 Problemy z g∏osem powodujà, Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
˝e mniej zarabiam nigdy zawsze

SAMOOCENA STANU EMOCJONALNEGO

11 Ludzie sà zirytowani moim g∏osem Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
nigdy zawsze

12 Mam wra˝enie, ̋ e ludzie nie rozumiejà Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
moich dolegliwoÊci zwiàzanych z g∏osem nigdy zawsze

13 Denerwuj´ si´ z powodu Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
k∏opotów z g∏osem nigdy zawsze

14 Ograniczam kontakty towarzyskie, Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
stajàc si´ odludkiem z powodu nigdy zawsze
zaburzeƒ g∏osu

15 Czuj´ si´ niepe∏nosprawny Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
z powodu mojego g∏osu nigdy zawsze

16 Jestem z∏y, jeÊli ludzie ka˝à mi powtarzaç Nigdy Prawie Czasami Prawi Zawsze
nigdy zawsze

17 Czuj´ si´ zak∏opotany, jeÊli ludzie Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze 
mnie nie rozumiejà nigdy zawsze

18 Czuj´ si´ mniej kompetentny zawodowo Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
z powodu k∏opotów z g∏osem nigdy zawsze

19 Wstydz´ si´ swoich k∏opotów Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
zwiàzanych z g∏osem nigdy zawsze

20 Kiedy rozmawiam z innymi, odczuwam Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
wewn´trzne napi´cie z powodu mojego g∏osu nigdy zawsze

SAMOOCENA STANU FIZYCZNEGO

21 Brakuje mi powietrza w trakcie mówienia Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
nigdy zawsze

22 Ludzie cz´sto pytajà, co si´ sta∏o Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
z moim g∏osem nigdy zawsze

23 Nie mog´ przewidzieç nagle wyst´pujàcych Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
zmian w czystoÊci i wyrazistoÊci nigdy zawsze
mojego g∏osu

24 Staram si´ tak zmieniaç g∏os, aby brzmia∏ Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
w moim odczuciu lepiej nigdy zawsze

25 Mówienie jest dla mnie du˝ym wysi∏kiem Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
nigdy zawsze

26 Mój g∏os pogarsza si´ wieczorem Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
nigdy zawsze

27 Mój g∏os jest skrzeczàcy i suchy Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
nigdy zawsze

28 Wydaje mi si´, ̋ e tworz´ g∏os z wysi∏kiem Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
nigdy zawsze

29 Brzmienie mojego g∏osu jest zmienne Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
w ciàgu dnia nigdy zawsze

30 Mój g∏os s∏abnie w trakcie mówienia Nigdy Prawie Czasami Prawie Zawsze
nigdy zawsze ▲
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towy kwestionariusz samooceny wspó∏czynnika
niepe∏nosprawnoÊci g∏osowej (ang. Voice Handi-
cap Index, VHI), który ocenia jej aspekt fizyczny,
funkcjonalny i emocjonalny (Moerman, Martens
i Dejonckere 2004). Kwestionariusz sk∏ada si´
z trzech cz´Êci liczàcych po 10 pytaƒ ka˝da. Pa-
cjent dokonuje samooceny, udzielajàc odpowie-
dzi umieszczonych na pi´ciostopniowej skali.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wyno-
si 120. Liczba uzyskanych punktów mi´dzy
0 a 30 Êwiadczy o niewielkiej niepe∏nospraw-
noÊci g∏osowej, 31–60 – o Êredniej, a 61–120
– o powa˝nym stopniu niepe∏nosprawnosÊci
w zakresie g∏osu (tab. II). Natomiast analizy
foniatrycznej jakoÊci mowy przetokowej mo˝na
dokonaç za pomocà skali Harrison-Robilliard-
-Schultz (Schulz i Harrison 1992) (tab. III).

Niepe∏nosprawnoÊç g∏osowa po operacji ca∏-
kowitego usuni´cia krtani mo˝e znaczàco pogar-
szaç jakoÊç ˝ycia pacjentów. Wp∏yw niepe∏no-
sprawnoÊci g∏osowej na jakoÊç ̋ ycia mo˝na oceniç
na kilka sposobów: z wykorzystaniem kwestiona-
riusza jakoÊci ˝ycia uwarunkowanej g∏osem (ang.
Voice-Related Quality of Life, V-RQOL) lub zesta-
wiajàc ze sobà jakoÊç ˝ycia okreÊlonà za pomocà
takich kwestionariuszy,   jak SF-36 (ang. Short-
-Form-36), QOL-C30 (ang. Quality of Life-C30),
QOL-H&N35 (ang. Quality of Life-H&N35),

UW-QOL (ang. University of Washington Quality
of Life Questionnaire) czy kwestionariusza ja-
koÊci ˝ycia uwarunkowanej stanem zdrowia
(ang. Health-Related Quality of Life, HR-QOL)
z wynikami VHI. Ten drugi model zastosowali
m.in. Arias (Arias i in. 2015) i Sewnaik (Sewnaik
i in. 2005) ze swoimi wspó∏pracownikami,
Lundström, Hammarberg i Munck-Wikland (2009)
czy Piotrowska-Seweryn (2017). Lundström
i wspó∏pracownicy wykazali statystycznie istotnà
zale˝noÊç mi´dzy wynikiem ca∏kowitym VHI
a ogólnym stanem zdrowia, wszystkimi skalami
funkcjonowania, dusznoÊcià, bólem, nudnoÊciami
i wymiotami oraz z problemami finansowymi
(z kwestionariusza EORTC QLQ-C30) oraz proble-
mami z mowà, kontaktami spo∏ecznymi, bólem
o lokalizacji w obr´bie g∏owy i szyi, trudnoÊciami
z jedzeniem w towarzystwie, seksualnoÊcià, a tak-
˝e upoÊledzeniem funkcji zmys∏ów (z kwestiona-
riusza EORTC H&N35) (Lundström, Hammarberg
i Munck-Wikland 2009).

W jednej z prac wykazano, ˝e jakoÊç ˝ycia
pacjentów po usuni´ciu krtani, którzy przebyli
rehabilitacj´ mowy z protezà g∏osowà, jest po-
równywalna z jakoÊcià ˝ycia pacjentów z zacho-
wanà krtanià poddanych radioterapii z powodu
raka tego narzàdu (Finizia i Bergman 2001). In-
ny autor podkreÊla negatywne znaczenie lecze-

Tabela III. Skala Harrison-Robilliard-Schultz oceny skutecznoÊci rehabilitacji g∏osu po zabiegu implanta-
cji protezy tchawiczo-prze∏ykowej

ZdolnoÊç do pos∏ugiwania si´ mowà tchawiczo-prze∏ykowà

1 Nigdy nie pos∏uguje si´ mowà tchawiczo-prze∏ykowà (0%)
2 U˝ywa mowy tchawiczo-prze∏ykowej przez poni˝ej 50% czasu
3 U˝ywa mowy tchawiczo-prze∏ykowej przez 50–80% czasu
4 U˝ywa mowy tchawiczo-prze∏ykowej, zamykajàc r´cznie tracheostom´, jako g∏ównego sposobu komunikacji 

werbalnej
JakoÊç wytwarzanego g∏osu (∏atwoÊç jego emisji oraz zrozumia∏oÊç)

1 Nie potrafi u˝yç powietrza wydychanego z p∏uc do fonacji
2 G∏os jest zbyt Êwiszczàcy i przez to niezrozumia∏y
3 Nie potrafi szczelnie przes∏oniç tracheostomy, co utrudnia zrozumienie emitowanego g∏osu
4 G∏os jest doÊç wyraêny chocia˝ Êwiszczàcy
5 G∏os jest wytwarzany bez trudnoÊci, stoma jest szczelnie przys∏oni´ta, a mowa zrozumia∏a

Samodzielna piel´gnacja protezy i przetoki (zdolnoÊç pacjenta do samodzielnej codziennej opieki nad protezà 
i przetokà dotyczy nast´pujàcych zakresów czynnoÊci:

– czyszczenia i dezynfekcji protezy,
– rozpoznawania trudnoÊci i zdolnoÊç rozwiàzywania problemów, 
– zamawiania materia∏ów zu˝ywalnych potrzebnych do piel´gnacji protezy i przetoki)

1 Nie jest w stanie wykonaç ̋ adnej z wymienionych czynnoÊci
2 Wykonuje 1 z 3 wymienionych czynnoÊci
3 Wykonuje 2 z 3 wymienionych czynnoÊci
4 Wykonuje wszystkie wymienione czynnoÊci
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nia operacyjnego, podajàc, ˝e emocjonalny
i funkcjonalny komponen niepe∏nosprawnoÊci
g∏osowej jest wy˝sza u pacjentów po laryngekto-
mii ni˝ u naÊwietlanych (Stewart, Chen i Stach
1998). Schindler i wspó∏pracownicy udowodnili,
˝e jakoÊç ˝ycia uwarunkowana g∏osem nie ró˝ni
si´ w grupie pacjentów po tak odmiennych za-
biegach, jak ca∏kowita laryngektomia, cz´Êciowa
laryngektomia oraz pozioma glotidektomia, mi-
mo istotnie ró˝nej charakterystyki akustycznej
wytwarzanego g∏osu (Schindler i in. 2012). Sew-
naik i wspó∏pracownicy doszli do podobnych od-
kryç, porównujàc ca∏kowità i cz´Êciowà laryn-
gektomi´ (Sewnaik i in. 2005). 

Niektórzy naukowcy koncentrowali badania
na porównaniu ró˝nych sposobów g∏osu zast´p-
czego, jego jakoÊci i wp∏ywu na funkcjonowanie
pacjentów (Finizia i Bergman 2001, Siriç i in.
2012). Przyk∏adowo Finizia i wspó∏pracownicy
zaobserwowali wysoki poziom dyskomfortu od-
czuwany przez pacjentów z krtanià elektronicz-
nà w porównaniu z osobami z protezà g∏osowà
(Finizia i Bergman 2001). Równie˝ nasze wyniki
badaƒ, przeprowadzone na grupie 26 pacjentów
z protezami g∏osowymi typu Provox 2, zaprezen-
towane w „Otorynolaryngologii – Przeglàdzie
Klinicznym” w 2014 roku, wskazujà na przewa-
g´ g∏osu przetokowego nad prze∏ykowym. Ponad
79% pacjentów z g∏osem prze∏ykowym oceni∏o
stopieƒ rehabilitacji g∏osu za pomocà skali Harri-
son-Robilliard-Schultz jako zadowalajàcy (Mar-
kowski 2014). W innych opracowaniach mo˝na
odnaleêç podobne obserwacje (Zimmer-Nowicka
i Morawiec-Bajda 2007, Cruz i in. 2014, Markow-
ski i in. 2014, Drugman i in. 2015). Niemniej jed-
nak Siriç i wspó∏pracownicy dokonali analizy
akustycznej g∏osu prze∏ykowego i przetokowego,
nie wykazujàc statystycznie znamiennych ró˝nic
(Siriç i in. 2012). 

Kazi, De Cordova i Singh (2007) ocenili
Êredni wynik VHI na 40,9 pkt. (SD +/- 21,8), dla
subskali funkcjonalnej 15,8 pkt. (SD +/- 7,7),
fizycznej 13,6 (SD +/- 7,2), a emocjonalnej
11,6 pkt. (SD +/- 8,9). Natomiast wed∏ug
Schindler i wspó∏pracowników (Schindler i in.
2012) Êredni wynik VHI u pacjentów po laryn-
gektomii wynosi∏ 35,3 pkt (SD +/- 24,5). Roz-
bie˝noÊci nale˝y t∏umaczyç faktem, ˝e w pracy
Kazi i wspó∏pracowników grup´ badanà stano-
wili pacjenci ze wszczepionà protezà g∏osowà,
natomiast w przypadku Schindler i jej zespo∏u
ocena by∏a przeprowadzana Êrednio po niemal
trzech latach od operacji. 

Istotne znaczenie w okreÊleniu upoÊledze-
nia g∏osu u pacjentów po usuni´ciu krtani stano-
wi ocena udzia∏u poszczególnych komponent

wspó∏czynnika niepe∏nosprawnoÊci g∏osowej.
S∏aba funkcjonalnoÊç g∏osu przejawia si´
w g∏ównej mierze z∏à komunikacjà z ludêmi oraz
brakiem w∏aÊciwego przekazu informacji w ró˝-
nych sytuacjach, okolicznoÊciach i miejscach.
Emocjonalny komponent niepe∏nosprawnoÊci
g∏osowej wynika z licznych emocji, które wyzwa-
la pogorszenie jakoÊci g∏osu, jak na przyk∏ad
uczucie irytacji, z∏oÊci, wstydu czy zak∏opotania
z powodu braku zrozumienia przez innych tego,
co mówi pacjent, czy koniecznoÊci powtarzania
wypowiedzi. FizycznoÊç niepe∏nosprawnoÊci
g∏osowej jest skutkiem objawów somatycznych,
które towarzyszà wytwarzaniu g∏osu, lub s∏abej
jakoÊci akustycznej samego dêwi´ku. Przyk∏a-
dem mo˝e byç s∏abnàca si∏a g∏osu w trakcie
mówienia lub w godzinach wieczornych czy te˝
wytwarzanie g∏osu z wysi∏kiem. 

Lundström, Hammarberg i Munck-Wikland
(2009) wykazali, ˝e najwi´ksze trudnoÊci w nie-
pe∏nosprawnoÊci g∏osowej dotyczy∏y komponenty
funkcjonalnej i fizycznej. Azevedo i wspó∏pracow-
nicy podkreÊlajà natomiast szczególnie gorszà
funkcjonalnoÊç g∏osu (Azevedo i in. 2012). Po raz
kolejny na rozbie˝noÊç danych mo˝e mieç wp∏yw
czas przeprowadzena badaƒ. W pracy Azevedo
81% ankietowanych wype∏nia∏a kwestionariusz
samooceny VHI w okresie przekraczajàcym rok
od operacji. Rozpi´toÊç czasowa w artykule
Lundströma, Hammarberga i Muncka-Wiklanda
wynosi∏a od 6 miesi´cy do 12 lat, Êrednio pacjen-
ci byli ankietowani po 4,8 latach od wykonania
laryngektomii ca∏kowitej. JednoczeÊnie analizy
w∏asne i pozosta∏ych autorów dowodzà, ̋ e w od-
leg∏ej obserwacji niepe∏nosprawnoÊç g∏osowa
pacjentów po laryngektomii zmniejsza sià,
zw∏aszcza po roku od operacji usuni´cia krtani
(Lundström, Hammarberg i Munck-Wikland
2009, Piotrowska-Seweryn 2017).

Reasumujàc, niepe∏nosprawnoÊç g∏osowa
jest najistotniejszà spoÊród trwa∏ych konse-
kwencji usuni´cia krtani, mimo kilku alterna-
tywnych form jej rehabilitacji. Porównanie kore-
lacji z innymi czynnikami warunkujàcymi jakoÊç
˝ycia pacjentów po laryngektomii wskazuje, ˝e
w∏aÊnie utrata g∏osu ma najwi´kszy wp∏yw
na pogorszenie jakoÊci ich ˝ycia (Piotrowska-
-Seweryn 2017). ●

PiÊmiennictwo znajduje si´ na stronie  internetowej
www.magazynorl.pl
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IMPLANTY ÂLIMAKOWE
– HISTORIA, RODZAJE SYSTEMÓW 

I AKTUALNE WSKAZANIA DO IMPLANTACJI

dr med. Lucyna Klimczak-Go∏àb1, prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski1, 
Sylwia Ogierman2, Patrycja Mickiewicz2

COCHLEAR IMPLANTS 
– HISTORY, IMPLANT SYSTEMS AND CURRENT
INDICATIONS FOR IMPLANTATION

Several decades ago patients with hearing problems
were sentenced for life in silence. Since then, medicine
and technology have developed rapidly. More than
30 years ago, the first and so far the only prostheses
of the sense – the cochlear implant – was created.
Cochlear implant has opened up new perspectives
for people with hearing problems. Cochlear implants
have affected the quality of life of several hundred
thousand people. Currently around the world is
over 450 thousands users (Cochlear users). Two
most important indicators to use a Cochlear implant
are as follow: no results in speech therapy and no
improvement in hearing using the best hearing aids.
Often, the Cochlear implant is the only chance to
return to the world of sounds for people with high
frequency hearing disorder and deep hearing loss. At
present, much attention is paid to the person with
Single Sided Deafness (SSD). The aim of the article
is to show changes and modern solutions in the area
of cochlear implants.

(Mag. ORL, 2018, 66, XVII, 53–59)
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cochlear implants, indications, single sided deafness
(SSD)
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Jeszcze kilkadziesiàt lat temu osoby z g∏´bo-
kim niedos∏uchem lub ca∏kowità g∏uchotà by∏y
skazane na ˝ycie w ciszy. Od tego czasu medy-
cyna i technologia rozwin´∏y si´ znaczàco,
umo˝liwiajàc niedos∏yszàcym, a nawet g∏uchym
pacjentom powrót do Êwiata dêwi´ków. Kilka-
dziesiàt lat temu zosta∏a stworzona pierwsza,
i jak dotàd jedyna, proteza zmys∏u: implant
Êlimakowy. System implantu Êlimakowego jest
elektronicznà protezà s∏uchu, która dzi´ki bez-
poÊredniej stymulacji elektrycznej zakoƒczeƒ
nerwu s∏uchowego zast´puje uszkodzony narzàd
receptorowy Êlimaka.

Historia implantów Êlimakowych si´ga roku
1790, wtedy to Alessandro Volta po raz pierwszy
przeprowadzi∏ eksperyment elektrostymulacji
drogi s∏uchowej. Natomiast pierwszà operacj´
wszczepienia elektronicznej protezy s∏uchu
przeprowadzi∏ w 1964 roku John Doyle. Od tego
czasu wiele si´ zmieni∏o. Systemy jednokana∏o-
we umo˝liwiajàce stymulacj´ elektronicznà
za poÊrednictwem jednej elektrody zosta∏y za-
stàpione systemami wielokana∏owymi u˝ywany-
mi z powodzeniem w praktyce klinicznej (House
i Urban 1973). Program leczenia ca∏kowitej
g∏uchoty i g∏´bokich niedos∏uchów z wykorzy-
staniem implantów Êlimakowych rozpoczà∏ si´
w 1972 roku w Stanach Zjednoczonych, w Polsce
zaÊ zosta∏ zapoczàtkowany przez prof. Henryka
Skar˝yƒskiego w roku 1992 (House i Urban
1973, Skar˝yƒski i in. 1993, Zeng, Popper i Fay
2004). Zgodnie z poczàtkowymi wskazaniami
klinicznymi wszczepienie implantu Êlimakowe-
go rozwa˝ano jedynie w przypadku ca∏kowitej
g∏uchoty u osób doros∏ych. Pierwszych kilku-
nastu pacjentów korzysta∏o z implantu jednoka-
na∏owego (Zeng, Popper i Fay 2004). Wraz z roz-
wojem technologicznym grupa u˝ytkowników
implantu Êlimakowego na Êwiecie znaczàco
i systematycznie wzrasta (obecnie u˝ytkowni-
ków implantów Cochlear jest ponad 450 tys.).

Rozwój programów implantów s∏uchowych
na Êwiecie potwierdzi∏ równie˝ skutecznoÊç
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stosowania tego rozwiàzania u dzieci, dowodzàc,
˝e im wczeÊniej zastosujemy stymulacj´ elek-
trycznà u dziecka z g∏uchotà wrodzonà, tym
wi´ksze sà szanse na rozwój s∏uchowy zbli˝ony
do poziomu rozwoju dziecka s∏yszàcego (Kileny,
Zwolan i Ashbaugh 2001, Arts, Garber i Zwolan
2002).

W Klinice Laryngologii w Katowicach pro-
gram implantów Êlimakowych zosta∏ zapoczàt-
kowany w 2004 roku przez prof. Tatian´ Gierek
wraz z zespo∏em. W 2014 roku zosta∏ wprowa-
dzony program implantów hybrydowych – roz-
wiàzanie, które jest stosowane u pacjentów
z cz´Êciowà g∏uchotà. Do dnia dzisiejszego w ka-
towickiej klinice implant Êlimakowy otrzyma∏o
122 pacjentów i z roku na rok liczba osób zaim-
plantowanych wzrasta.

RODZAJE SYSTEMÓW 
IMPLANTÓW ÂLIMAKOWYCH 

Implanty Êlimakowe na przestrzeni lat prze-
chodzi∏y wiele modyfikacji technologicznych.
Obecnie na rynku istnieje du˝y wybór elektrod
i implantów, które mo˝na stosowaç w zale˝noÊci
od rodzaju niedos∏uchu czy uwarunkowaƒ ana-
tomicznych pacjenta. W Klinice Laryngologii
w Katowicach wszczepiane sà implanty takich
firm jak Cochlear oraz Advanced Bionics. Rodzaje
elektrod oraz implantów dost´pnych w portfolio
firmy Cochlear przedstawiono na rycinach 1 i 2.

W 2000 roku firma Cochlear wprowadzi∏a
na rynek elektrod´ Nucleus 24 Contour Advance
z koƒcówkà Softip (Garcia-Ibanez i in. 2009). Elek-
troda ta ma na celu zmniejszenie inwazyjnoÊci
zwiàzanej z umieszczeniem elektrody implantu
w uchu wewn´trznym. W kolejnych latach zosta∏a
wprowadzona elektroda Cochlear Hybrid (s∏u˝y
zachowaniu resztek s∏uchowych) oraz elektroda
CI512 (seria CI500) (Skarzynski i in. 2012).

Obecnie najnowszym rozwiàzaniem na ryn-
ku jest elektroda CI532 Slim Modiolar (seria

CI500), która daje szanse na zachowanie natu-
ralnych struktur Êlimaka ucha wewn´trznego
oraz pozwala na precyzyjnà stymulacj´ zakoƒ-
czeƒ nerwu s∏uchowego. Elektroda jest cieƒsza
i delikatniejsza w porównaniu z innymi modela-
mi (ryc. 3).

RównoczeÊnie wraz z rozwojem elektrod po-
wstajà coraz bardziej zaawansowane technolo-
gicznie procesory dêwi´ku. Przez ostatnie 30 lat
firma Cochlear wprowadza∏a udoskonalenia i in-

Ryc. 1. Rodzaje implantów Cochlear

Ryc 3. Elektroda CI532 Slim Modiolar

Ryc. 2. Generacje implantów Cochlear
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nowacje w tej dziedzinie. Generacje procesorów
dêwi´ku firmy Cochlear przedstawiono na ryci-
nie 4.

Obecnie najnowszym, dost´pnym na rynku
modelem procesora dêwi´ku firmy Cochlear jest
Nucleus 6. Procesor ten jest kompatybilny z sze-
Êcioma ró˝nymi typami uk∏adów elektrod: Stra-
ight, Countur Advance, Slim Straight, Hybrid
L24, Doubel Array i serià CI500. System Nuce-
lus 6 to jedyny implant s∏uchowy wyposa˝ony
w Smart Sound IQ, najinteligentniejszy i w pe∏ni
automatyczny system zarzàdzania dêwi´kiem
(Beiter i Nel 2015).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 
IMPLANTÓW ÂLIMAKOWYCH

Wskazaniem do wszczepu implantu Êlima-
kowego jest przede wszystkim obustronny g∏´-
boki niedos∏uch odbiorczy, a tak˝e ca∏kowita lub
cz´Êciowa g∏uchota. Kwalifikacja pacjenta do za-
biegu obejmuje szczegó∏owy wywiad lekarski,
badanie otolaryngologiczne oraz badania audiolo-
giczne. Wymagana jest te˝ ocena logopedyczna
oraz psychologiczno-pedagogiczna. W wielu przy-
padkach konieczne jest przeprowadzenie konsul-
tacji z zakresu neurologii lub psychiatrii, a czasem
tak˝e z innych specjalnoÊci medycznych, na przy-
k∏ad z kardiologii (Piotrowska i in. 2001).

Wywiad lekarski powinien zawieraç takie
informacje, jak: przyczyna utraty/wady s∏uchu,
czas trwania niedos∏uchu/g∏uchoty, czas apara-
towania oraz rezultaty dotychczasowej rehabili-
tacji s∏uchowej i rehabilitacji mowy.

Ryc. 4. Kolejne generacje procesorów na przestrzeni lat

Audiologicznà kwalifikacj´ do wszczepu im-
plantu Êlimakowego przeprowadza si´ na pod-
stawie wartoÊci przedoperacyjnych progów
s∏yszenia pacjenta. Ma ona na celu okreÊlenie
stopnia ubytku s∏uchu oraz korzyÊci z aparatów
s∏uchowych. W 1998 roku Lenarz z zespo∏em
(2000) zaproponowa∏ nast´pujàce audiologiczne
kryteria kwalifikowania pacjentów do wszczepu
implantu Êlimakowego: 

– obustronny ubytek s∏uchu, którego Êredni
poziom wyznaczony dla cz´stotliwoÊci 500 Hz,
1 i 2 kHz by∏ wi´kszy ni˝ 100 dB HL, 

– osiàganie przez pacjenta progu s∏yszenia 
w aparatach s∏uchowych w wolnym polu 
ponad 60 dB HL, ale bez mo˝liwoÊci rozu-
mienia mowy.

Obecnie kryteria te sà nieco inne. Wielu auto-
rów zwraca∏o uwag´, ˝e wa˝niejsze od progu
s∏yszenia jest rozumienie mowy w testach mono-
sylabowych. Oprócz tego niezwykle istotne sà
wartoÊci progów s∏yszenia w aparatach s∏ucho-
wych.

Dlatego te˝ aktualne kryteria audiologiczne
obejmujà pacjentów z obustronnym odbiorczym
ubytkiem s∏uchu, którego Êredni poziom wyzna-
czony dla cz´stotliwoÊci 500, 1000, 2000 Hz jest
równy lub wi´kszy ni˝ 70 dB HL dla ucha lepiej
s∏yszàcego (Piotrowska i in. 2001). W audiome-
trii s∏ownej w wolnym polu, przeprowadzanej
bez aparatów s∏uchowych, pacjenci, którzy kwa-
lifikujà si´ do wszczepu implantu Êlimakowego
powinni osiàgaç wynik poni˝ej 30–50% rozpo-
znawania s∏ów na poziomie podawania bodêca

▲
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55 lub 65 dB SPL, lecz nigdy wi´cej (Niemczyk,
Piotrowski i Woêniak 2005, Skar˝yƒski, Lorens
i Piotrowska 2005, Zwolan 2006, Przewoêny i in.
2013). Niezwykle istotne jest jednak wykonanie
tego badania w aparatach s∏uchowych i obliczenie
zysku pacjenta z zastosowania aparatów. JeÊli ro-
zumienie mowy poprawia si´ o mniej ni˝ 20% albo
pacjent nadal nie przekracza progu 30% rozu-
mienia mowy, to jest to jednoznaczne ze stwier-
dzeniem, ˝e aparaty nie przynoszà pacjentowi
korzyÊci. Przyk∏adowe audiogramy pacjentów
kwalifikujàcych si´ do wszczepu implantu Êlima-
kowego przedstawiono na rycinie 5.

Badania wykaza∏y, ˝e istnieje grupa pacjen-
tów, którzy majà specyficzny rodzaj niedos∏uchu:

z jednej strony dobrze s∏yszà niskie cz´stotliwo-
Êci, ale z drugiej strony zysk z zastosowania apa-
ratów s∏uchowych nie jest dla nich wystarczajà-
cy. Tacy pacjenci majà zachowany s∏uch w zakre-
sie niskich cz´stotliwoÊci (tj. od 125 do 500 Hz),
a znacznie os∏abiony w zakresie cz´stotliwoÊci
Êrednich (od 500 do 2000 Hz) i wysokich
(od 2000 do 8000 Hz). Niedos∏uch u tej grupy
pacjentów nazwano cz´Êciowà g∏uchotà (Skar-
˝yƒski, Lorens i Piotrowska 2003, Skar˝yƒski
i in. 2010). Przyk∏adowy audiogram pacjenta
z cz´Êciowà g∏uchotà przedstawiono na rycinie
6. W takich przypadkach stosuje si´ stymulacj´
elektroakustycznà polegajàcà na wszczepieniu
krótszej elektrody hybrydowej, która ma za za-

Ryc. 5. Kryteria kwalifikacji do implantów Êlimakowych – g∏´boki niedos∏uch odbiorczy

Ryc. 6. Kryteria kwalifikacji do implantów Êlimakowych – niedos∏uch wysokocz´stotliwoÊciowy
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▲

Ryc. 7. Procesor Nucleus 6 z do∏àczonym komponen-
tem akustycznym

danie stymulowaç nerw s∏uchowy g∏ównie w za-
kresie wysokich cz´stotliwoÊci. Za wspomaganie
s∏yszenia w ni˝szych cz´stotliwoÊciach odpowia-
da do∏àczony do procesora dêwi´ku komponent
akustyczny (ryc. 7).

W Klinice Laryngologii w Katowicach pro-
wadzony jest program wszczepiania implantów
hybrydowych od roku 2014. Do tej pory zaimplan-
towano implantem hybrydowym 8 pacjentów.

IMPLANTY ÂLIMAKOWE  W
JEDNOSTRONNEJ G¸UCHOCIE

Jednostronna g∏uchota (ang. single-sided
deafness, SSD) jest definiowana jako jedno-
stronna utrata s∏uchu. Jest to sytuacja, w której
pacjent nie s∏yszy ca∏kowicie na jedno ucho, ale
s∏yszy dobrze na ucho przeciwne. SSD mo˝e wy-
stàpiç nagle, mo˝e te˝ byç wrodzona lub nabyta.
Etiologia SSD wskazuje na leki ototoksyczne,
chorob´ Meniera, urazy, infekcje ucha wewn´trz-
nego, a tak˝e czynniki genetyczne (Tokita, Dunn
i Hansen 2014). Do niedawna uwa˝ano, ˝e pa-
cjenci z jednostronnà g∏uchotà nie potrzebujà
implantu Êlimakowego, gdy˝ nie majà problemu
z rozumieniem mowy. Skar˝à si´ oni jednak
na wiele innych dolegliwoÊci, wÊród których
nale˝y wymieniç:

– problemy ze s∏yszeniem w ha∏asie (70–93% 
pacjentów),

– trudnoÊci z lokalizacjà dêwi´ku, 
– szumy uszne (54–84% pacjentów),
– bóle g∏owy, stres, zm´czenie, problemy psy-

chiczne, izolacj´ spo∏ecznà (Priwin i in. 
2007, Wie, Borton, Mauze i Lieu 2010, Flynn 
i in. 2010, Pripp i Tvete 2010).

S∏yszenie binauralne, którego sà pozbawieni
pacjenci z SSD, ma wiele zalet: pozwala na ana-
lizowanie podobieƒstw i ró˝nic dwóch niezale˝-
nie odbieranych sygna∏ów, lokalizacj´ dêwi´ków,
a tak˝e powoduje, ˝e sygna∏ jest odbierany jako
g∏oÊniejszy. Zazwyczaj leczenie SSD opiera si´
albo na za∏o˝eniu aparatu typu CROS, albo
na zastosowaniu rozwiàzania na przewodnictwo
kostne BAHA (ang. bone anchored hearing aid).
Oba rozwiàzania dajà wra˝enie s∏yszenia obu-
usznego, jednak nie rehabilitujà nies∏yszàcego
ucha. W przypadku obu tych rozwiàzaƒ pacjent
nadal s∏yszy tylko uchem s∏yszàcym, a co za tym
idzie nadal nie ma korzyÊci ze s∏yszenia binau-
ralnego. Jedyne rozwiàzanie, które mo˝e zapew-
niç prawdziwie obuuszne s∏yszenie u pacjentów
z SSD, to implant Êlimakowy. 

Badania pokazujà, ̋ e jest to dobre rozwiàza-
nie dla pacjentów, u których wyst´pujà szumy
uszne. Obszerne badanie retrospektywne Kimu-
ry i wspó∏pracowników (2015) pokazuje lepsze
rozumienie mowy u pacjentów z SSD i szumami
usznymi, którym wszczepiono implant Êlimakowy,
w porównaniu z pacjentami, którzy byli rehabili-
towani za pomocà systemu BAHA. Z kolei bada-
nia prof. Skar˝yƒskiego (Skar˝yƒski i in. 2017)
pokazujà, ˝e pacjenci z jednostronnà g∏uchotà
i bez szumów usznych (którzy nie sà typowymi
kandydatami do implantu Êlimakowego) majà
takie same korzyÊci z zastosowania implantu
Êlimakowego jak pacjenci z SSD, u których wy-
st´pujà jednoczeÊnie szumy uszne.

Wyniki badaƒ wykazujà, ˝e wszczepienie
implantu Êlimakowego pacjentom z SSD daje
dwie wa˝ne korzyÊci: poprawia rozumienie mo-
wy w szumie oraz znaczàco redukuje szumy
uszne. W niektórych pracach stwierdzono ca∏ko-
wity brak szumów usznych po 12 miesiàcach
stosowania systemu implantu Êlimakowego. Naj-
nowsze badania dowodzà równie˝ (van Wieringen
i in. 2017), ̋ e u dzieci z jednostronnà g∏uchotà im-
plant Êlimakowy ma szczególnie du˝e znaczenie:
pozwala na prawid∏owy rozwój obu pó∏kul mózgo-
wych, pozytywnie wp∏ywa na prawid∏owy rozwój
mowy u dziecka oraz lokalizacj´ przestrzennà êró-
d∏a dêwi´ku.

Ze wzgl´du na stosunkowo niewielkà liczb´
przypadków SSD (w Polsce szacuje si´ jà na ok.
5,5 tys. przypadków) trudno jest jednoznacznie
okreÊliç korzyÊci p∏ynàce z zastosowania implan-
tów Êlimakowych u osób z SSD w porównaniu
z wykorzystaniem u tych osób innego rodzaju
rozwiàzaƒ. Niemniej jednak wi´kszoÊç prac po-
kazuje korzyÊci w rozumieniu mowy i ogranicze-
niu szumów usznych u pacjentów z SSD i wsz-
czepionym implantem Êlimakowym. 
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W polskich realiach problemem jest ograni-
czone finansowanie procedury wszczepienia im-
plantów Êlimakowych. W sytuacji, w której
do zabiegu czekajà pacjenci z jednostronnà g∏u-
chotà oraz pacjenci ca∏kowicie nies∏yszàcy, decy-
zja o wyborze pacjenta do wszczepu wydaje si´
oczywista. Bioràc jednak pod uwag´ wskazania
medyczne, czas trwania niedos∏uchu, a tak˝e
wiek pacjenta, nale˝y pami´taç o oczekiwanych
rezultatach rehabilitacji po operacji.

Je˝eli g∏´boki obustronny niedos∏uch, ca∏ko-
wita g∏uchota lub SSD dotyka pacjenta aktywnego
zawodowo, to wszczepienie implantu Êlimako-
wego wià˝e si´ bezpoÊrednio z poprawieniem jego
sytuacji ˝yciowej – nie tylko jakoÊci ˝ycia, ale
przede wszystkim sytuacji ekonomicznej. Badania
przeprowadzone w Kanadzie wykaza∏y, ˝e prawie
37% pacjentów z g∏´bokim obustronnym niedo-
s∏uchem odczuwa∏o negatywne ekonomiczne
skutki swojej choroby. Wszczepienie implantu
Êlimakowego tym pacjentom by∏o skorelowane
ze wzrostem ich Êredniego rocznego dochodu
w porównaniu z sytuacjà przed implantacjà
(Monteiro i in. 2012).

Statystyki pokazujà, ˝e ka˝dego roku w Sta-
nach Zjednoczonych diagnozuje si´ oko∏o 60 tys.
nowych przypadków SSD. W Wielkiej Brytanii

jest to oko∏o 9 tys. przypadków rocznie (Sinopoli
2004). Oko∏o 24% tych pacjentów jest zmuszo-
nych porzuciç prac´ zawodowà, gdy˝ istniejà
profesje, których wykonywanie nie jest mo˝liwe
bez s∏yszenia obuusznego. Przywrócenie takim
pacjentom s∏yszenia binauralnego jest zatem
uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia
i pozwala ograniczyç koszty zwiàzane z ich dal-
szà rehabilitacjà. 

Reasumujàc, wszczepienie implantu Êlima-
kowego zazwyczaj wià˝e si´ z ogromnymi korzy-
Êciami dla pacjenta – nie tylko poprawia jakoÊç
˝ycia, ale te˝ mo˝e mieç pozytywny wp∏yw na
jego sytuacj´ ekonomicznà. Jednostronna g∏u-
chota oraz wyst´powanie szumów usznych mo-
gà byç wskazaniem do wszczepienia pacjentowi
implantu Êlimakowego, gdy˝ jest to jedyne roz-
wiàzanie, które przyczynia si´ do zmniejszenia
bàdê nawet eliminacji szumów usznych. Bioràc
pod uwag´ wszystkie korzyÊci, jakie przynosi
pacjentowi s∏yszenie binauralne, oraz korzyÊci
ekonomiczne i spo∏eczne, jakie niesie ze sobà
wszczepienie implantu Êlimakowego pacjentom
z SSD, nale˝a∏oby cz´Êciej rozwa˝aç implant Êli-
makowy jako rozwiàzanie dla tej grupy chorych.
W pierwszym kwartale 2018 roku planowane
jest wprowadzenie procedury wszczepiania
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implantów Êlimakowych pacjentom z jedno-
stronnà g∏uchotà w katowickiej Klinice.

PODSUMOWANIE
Od rozpocz´cia programu wszczepiania im-

plantów Êlimakowych w Polsce min´∏o ju˝ 25 lat,
a od wszczepienia pierwszego implantu w Klinice
w Katowicach up∏yn´∏ 13 lat. W tym czasie wiele
si´ zmieni∏o w dziedzinie implantów s∏uchowych.
Intensywny rozwój technologiczny oraz stale pod-
noszone kwalifikacje personelu sprawi∏y, ˝e zo-

sta∏y rozszerzone równie˝ kryteria kwalifikacji
do wszczepu implantów Êlimakowych. Obecnie
Klinika mo˝e si´ pochwaliç kilkoma projektami
realizowanymi w zakresie implantów s∏uchowych.
Jednym z nich jest projekt wszczepiania implan-
tów Êlimakowych pacjentom z jednostronnà g∏u-
chotà. Klinika w Katowicach jest jedynà klinikà
na obszarze po∏udniowej Polski, która z powodze-
niem zajmuje si´ leczeniem osób z niedos∏uchem,
wybierajàc przy tym zawsze najnowsze rozwiàza-
nia dost´pne na rynku.  ●
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IMPLANTY ZAKOTWICZONE 
W KOÂCI SKRONIOWEJ

dr med. Aleksandra Âlaska-Kaspera1, lek. Katarzyna Przytu∏a-Kandzia1, Maciej Kaspera2,
Joanna Symela2, prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski1

BONE ANCHORED HEARING AIDS – HISTORY,
SYSTEMS OF IMPLANTS INDICATIONS AND OWE
EXPERIENCE

Bone anchored hearing aid is a well-established
treatment option for patients with hearing loss,
which main part is a titanium implant placed in
a temporal bone. Nowadays there are over 400 000
users of bone anchored hearing aid around the
world. The solution of the system is a direct bone
conduction; it means to let the vibrations from the
sound processor pass into the inner ear. Indications
includes: conductive hearing loss (uni- and bilateral),
mixed hearing loss (uni- and bilateral) and single
sided deafness. Clinical studies confirmed the effi-
ciency and safety of BAHA® in hearing rehabilitation.

(Mag. ORL, 2018, 66, XVII, 60–66)

Key words: 
BAHA®, BC direct, indications, surgical technique,
complications, fitting

1 Katedra i Klinika Laryngologii, 
Wydzia∏ Lekarski w Katowicach 
Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

2 Studenckie Towarzystwo Naukowe 
Katedry i Kliniki Laryngologii w Katowicach
Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

System implantu zakotwiczonego w koÊci
skroniowej jest skutecznà i sprawdzonà metodà
leczenia niedos∏uchów. Jego dzia∏anie opiera si´
na zjawisku bezpoÊredniego przewodnictwa
kostnego, czyli na przenoszeniu dêwi´ku do ucha
wewn´trznego drogà kostnà z pomini´ciem nie-
wykszta∏conych lub nieprawid∏owo funkcjonujà-
cych struktur ucha Êrodkowego. Dêwi´k odbie-
rany przez u˝ytkownika jest znacznie mocniejszy
i wyraêniejszy, gdy˝ nie dochodzi do os∏abienia
sygna∏u przez skór´ i tkank´ podskórnà.

Pierwszy implant BAHA® zosta∏ wszczepiony
w Sahlgrenska Hospital w Göteborgu w 1977 ro-
ku. Obecnie na Êwiecie jest ponad 400 tysi´cy
u˝ytkowników implantów zakotwiczonych w ko-
Êci skroniowej (Tjellström i in. 1985). W Polsce
pierwsza implantacja mia∏a miejsce w 1994 roku
w Poznaniu.

W sk∏ad systemu implantu zakotwiczonego
w koÊci skroniowej wchodzà: tytanowy implant,
procesor dêwi´ku, oprogramowanie do konfigu-
racji procesora dêwi´ku oraz zestaw akcesoriów,
na przyk∏ad cewki wi-fi, os∏ona wodoszczelna
(guide BSs 2005) (ryc. 1). Implant sk∏ada si´
z tytanowej cz´Êci w∏aÊciwej implantu, wsporni-
ka pokrytego hydroksyapatytem oraz zaczepu
procesora dêwi´ku. Dzi´ki specjalnej budowie
umo˝liwia osseointegracj´, która jest niezb´dna
do wytworzenia trwa∏ego po∏àczenia implantu
z koÊçmi czaszki. W pierwszym etapie, Êrednio
3 dni po zabiegu, dochodzi do wytworzenia
krwiaka i formowania skrzepu. Od oko∏o 6 dnia
po implantacji ma miejsce resorpcja skrzepu,
w rezultacie dochodzi do nap∏ywu osteoblastów
i formowania koÊci de novo. Ostatni etap, trwa-
jàcy oko∏o 2–3 tygodni, to nap∏ywanie osteokla-
stów i przebudowa koÊci. Zakoƒczenie procesu
gojenia i osseointegracji daje gwarancj´ obcià˝a-
nia implantu, tj. pod∏àczenia procesora dêwi´ku
bez ryzyka jego utraty (Cooper 1998). 

Kolejny sk∏adnik systemu to procesor dêwi´-
ku, który zamienia fale akustyczne na drgania
i przekazuje je przez zaczep i implant do ucha
wewn´trznego. Ostatnim elementem jest opro-
gramowanie komputerowe, które jest przejrzy-
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stym i ∏atwym w obs∏udze programem, s∏u˝à-
cym do indywidualnego dopasowywania proce-
sora do potrzeb pacjenta. Zestawy akcesoriów
dost´pne na rynku urozmaicajà u˝ytkowanie
systemu implantu zakotwiczonego w koÊci skro-
niowej (guide BSs 2005). 

Wskazania do implantacji systemem zako-
twiczonym w koÊci skroniowej mo˝na umownie
podzieliç na wskazania klasyczne oraz wskazania
ze wzgl´dów klinicznych (ryc. 2) (Rydzewski
i in. 1994, Vanecloo i in. 2001, Hol i in. 2005,
Snik i in. 2005, Wazen i in. 2008, Flynn, Sadeghi
i Halvarsson 2009, Wróbel i Szyfter 2009, Szyf-
ter i in. 2012). Do wskazaƒ klasycznych nale˝à:

– niedos∏uchy typu przewodzeniowego (jedno-
i obustronne),

– niedos∏uchy typu mieszanego (jedno- i obu-
stronne),

– jednostronna g∏uchota typu odbiorczego.
Wskazania ze wzgl´dów klinicznych dotyczà

pacjentów z wadami wrodzonymi ucha Êrodko-
wego lub zewn´trznego, którzy nie mogà korzy-
staç z klasycznego aparatu s∏uchowego (lub jest
on u nich przeciwwskazany), pacjentów z prze-
wlek∏ymi zapaleniami ucha Êrodkowego oraz
pacjentów po urazach piramidy koÊci skroniowej
i po operacjach guzów kàta mostowo–mó˝d˝ko-
wego. Istotne jest spe∏nienie nast´pujàcych kry-
teriów audiologicznych:

– obecnoÊç rezerwy Êlimakowej, minimalnie 
30 dB dla cz´stotliwoÊci 250–3000 Hz,

– próg dla przewodnictwa powietrznego 

nieprzekraczajàcy 45 dB HL dla wymienio-
nych cz´stotliwoÊci dla procesorów za-
usznych,

– próg dla przewodnictwa powietrznego 
nieprzekraczajàcy 60 dB HL dla wymienio-
nych cz´stotliwoÊci dla procesorów pude∏-
kowych,

– osiàgni´cie w audiometrii mowy min. 60%
stopnia dyskryminacji mowy.

Technika operacyjna ma na celu uzyskanie
trwa∏ego po∏àczenia implantu tytanowego z ko-
Êcià czaszki, wobec czego post´powanie opera-
cyjne powinno si´ odbywaç zgodnie z wyznaczo-
nymi standardami. Przed rozpocz´ciem zabiegu
nale˝y ustaliç miejsce implantacji, w wi´kszoÊci
przypadków jest to 50–55 mm od przewodu s∏u-
chowego zewn´trznego, za ma∏˝owinà usznà.
Wskazane jest uwzgl´dnienie odpowiedniego
miejsca w przypadku planowania dalszych za-
biegów rekonstrukcyjnych ma∏˝owiny usznej lub
te˝ dla osób noszàcych okulary czy pracujàcych
w kasku. Je˝eli chodzi o wybór strony implanta-
cji, to decydujàce sà wyniki badaƒ audiologicz-
nych, na których podstawie wybiera si´ ucho
z lepszym przewodnictwem kostnym. W dalszej
kolejnoÊci bierze si´ pod uwag´ preferencje cho-
rego i jego predyspozycje: prawo- czy lewor´cz-
noÊç.

Procedura operacyjna mo˝e byç przeprowa-
dzona w sposób jednoetapowy – jednoczasowe
wszczepienie implantu wraz z zaczepem prze-
zskórnym – lub dwuetapowy – osobne wszczepie-

Ryc. 1. Elementy systemu BAHA®

Rozwiàzanie magnetyczneRozwiàzanie przezskórne

Rozwiàzanie magnetyczneRozwiàzanie przezskórne
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tytanowy implant (Wazen i in. 2008, de Wolf i in.
2008, Wróbel i Szyfter 2009, Arnold, Caversac-
cio i Mudry 2011) (ryc. 3).

Procesor dêwi´ku pod∏àcza si´ oko∏o 4 tygo-
dnie po operacji. Je˝eli oÊrodek implantujàcy
prowadzi pomiary stabilnoÊci implantu, istnieje
mo˝liwoÊç wczeÊniejszego pod∏àczenia proceso-
ra dêwi´ku (zale˝nie od uzyskanych wyników po-
miaru) (Wróbel i Szyfter 2009).

Mimo ̋ e wszczepienie implantu zakotwiczo-
nego w koÊci skroniowej jest zabiegiem bez-
piecznym, to jak ka˝dy zabieg operacyjny mo˝e
byç on obarczony ryzykiem powik∏aƒ. Powik∏a-
nia skórne opisuje skala Holgersa (tab. I.).

Cz´stoÊç wyst´powania zmian skórnych wy-
nosi 7–35,7%. Powik∏ania te najcz´Êciej wià˝à si´

nie implantu i zostawienie na nim niezmienionej
skóry, a nast´pnie w odpowiednim odst´pie cza-
su za∏o˝enie zaczepu podskórnego. Procedura
dwuetapowa ma znaczenie w przypadkach koÊci
niepe∏nowartoÊciowej, na przyk∏ad po radiotera-
pii, albo u dzieci w przypadku koÊci o niewystar-
czajàcej gruboÊci.

Operacja mo˝e byç przeprowadzana w znie-
czuleniu miejscowym lub ogólnym.

Procedura operacyjna w pierwszej kolejno-
Êci obejmuje pomiar gruboÊci tkanki podskórnej
w celu dobrania odpowiedniej d∏ugoÊci wspornika.
Nast´pnie, po przeprowadzeniu ci´cia skórnego,
najcz´Êciej linijnego, i ods∏oni´ciu okostnej,
przygotowuje si´ odpowiedni otwór w ∏usce
koÊci skroniowej i wszczepia si´ w tym miejscu

Ryc. 2. Wskazania audiologiczne do wszczepienia implantu zakotwiczonego w koÊci skroniowej

Ryc. 3. Etapy wszczepienia implantu zakotwiczonego w koÊci skroniowej



roku powsta∏ GórnoÊlàski Program Wszczepiania
Implantów Zakotwiczonych w KoÊci Skroniowej.
Do chwili obecnej w ramach tego programu zo-
sta∏o zaimplantowanych 117 pacjentów (ryc. 7). 

Kwalifikacja do implantacji przebiega w okre-
Êlony sposób. Podczas wizyty ambulatoryjnej ka˝-
demu pacjentowi prezentuje si´ zestaw demo
zawierajàcy dok∏adne i wyczerpujàce objaÊnienie
zasady dzia∏ania systemu implantu, drogi jego
pozyskania, a tak˝e sposobu u˝ytkowania proce-
sora w ˝yciu codziennym. Nast´pnie wykonywana
jest przymiarka procesora demo – procesor
umieszczony jest na metalowym pa∏àku (ryc. 4).
Niezb´dny jest te˝ komplet badaƒ audiologicz-
nych, tj. audiometria tonalna w wolnym polu
(w procesorze demo i bez procesora) (ryc. 5) oraz
audiometria mowy.

Dodatkowo ka˝dy kandydat do implantacji
ma mo˝liwoÊci wypo˝yczenia zestawu testowe-
go i wypróbowania go w warunkach domowych.

Materia∏ dotyczàcy etiologii niedos∏uchów
pacjentów Katedry i Kliniki Laryngologii ÂUM
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ze zmianami zapalnymi i przerostowymi wokó∏
implantu. Do najcz´stszych przyczyn mo˝na zali-
czyç nieprawid∏owà codziennà higien´ zaczepu,
a w przypadku martwicy skóry – niedostateczne
ukrwienie wynikajàce ze zbyt mocnego ucisku
opatrunku zewn´trznego. Najwi´kszym niepowo-
dzeniem jest stopieƒ 4, czyli utrata implantu. Cz´-
stoÊç tego powik∏ania jest ró˝na i w piÊmiennic-
twie mieÊci si´ w granicach 2,5–17,4%, u doro-
s∏ych 2,5–3,5% (Tjellström i in. 1985, Wazen i in.
2008, Van Rompaey i in. 2011).

MATERIA¸
Katedra i Klinika Laryngologii Âlàskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wsz-
czepianiem implantów zakotwiczonych w koÊci
skroniowej zajmuje si´ od roku 2008. W 2009

Ryc. 4. 
Procesor na opasce

Ryc. 5. Wyniki badaƒ audiometrii tonalnej bez proce-
sora demo u pacjenta przed wszczepieniem implantu
zakotwiczonego w koÊci skroniowej po stronie lewej

Ryc. 6. Wyniki badaƒ audiometrii tonalnej w wol-
nym polu w procesorze demo u pacjenta przed wsz-
czepieniem implantu zakotwiczonego w koÊci skro-
niowej po stronie lewej

Tabela I. Skala powik∏aƒ skórnych wg Holgersa 

Stopieƒ Reakcja skórna

0 Brak podra˝nienia

1 Niewielkie zaczerwienienie (podra˝nienie)

2 Czerwona i wilgotna tkanka (treÊç ropna)

3 Ziarnina

4 Infekcja i utrata implantu

1 – SSD 
– 35 osób (38,5%) 

2 – Niedos∏uch mieszany 
obustronny 
– 45 osób (43,5%) 

3 – Niedos∏uch mieszany
jednostronny
– 12 osób (2,5%) 

4 – Niedos∏uch przewodzeniowy
jednostronny 
– 18 osób (10,5%) 

5 – Niedos∏uch przewodzeniowy   
obustronny       
– 7 osób (5%) 

Ryc. 7. Etiologia niedos∏uchów pacjentów kwalifiko-
wanych do BAHA®
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w Katowicach przedstawia rycina 6. Najwi´kszà
grup´ pacjentów kwalifikowanych do wszcze-
pienia implantu stanowili chorzy z obustronnym
niedos∏uchem typu mieszanego. Pod wzgl´dem
klinicznym byli to chorzy z przewlek∏ym zapale-
niem ucha Êrodkowego (ang. running ears),
którzy pierwotnie byli leczeni operacyjnie i nie
odnieÊli korzyÊci ze stosowanego aparatu s∏u-
chowego bàdê by∏ on u nich przeciwskazany.

Wszyscy pacjenci byli operowani procedurà
jednoetapowà. Wypis pacjenta do domu mia∏
miejsce najcz´Êciej w pierwszej dobie poopera-
cyjnej. Przy wypisie ka˝dy pacjent by∏ dok∏adnie
instruowany na temat wykonywania opatrunku
zewn´trznego oraz higieny p∏atka skórnego
i skóry g∏owy. Kolejne spotkanie z pacjentem od-
bywa∏o si´ w 8–10 dobie pooperacyjnej w celu
usuni´cia szwów (ryc. 8).

Jeden pacjent w wyniku urazu g∏owy straci∏
implant. Powik∏ania skórne wystàpi∏y jedynie
u dwóch pacjentów. Mia∏y one postaç:

– Martwicy p∏atka skórnego (w skali Holgersa
stopieƒ 2). Przyczynà by∏ nadmierny ucisk 
wykonywanego samodzielnie opatrunku 
zewn´trznego. 

– Rozrostu tkanki podskórnej wokó∏ zaczepu 
implantu ok. 5 miesi´cy po implantacji 
(w skali Holgersa stopieƒ 3). U pacjenta 
zdiagnozowano ∏uszczyc´ skóry g∏owy. By∏
on dwukrotnie reoperowany, usuni´to 
nadmiar tkanki podskórnej. Obecnie zago-
jony prawid∏owo, pozostaje w obserwacji.

Âredni czas oczekiwania na pod∏àczenie pro-
cesora by∏ zale˝ny od rodzaju implantowanego
systemu. Pacjenci zaimplantowani starszym
typem implantu oczekiwali na odbiór procesora
Êrednio 13 tygodni. U pacjentów zaimplantowa-
nych nowszymi typami implantów czas oczeki-
wania skróci∏ si´ i wynosi∏ Êrednio 4–5 tygodni.
Pacjenci, u których wystàpi∏y powik∏ania skórne,
oczekiwali na procesor odpowiednio d∏u˝ej:
15 i 23 tygodnie.

Nast´pnie odby∏ si´ cykl spotkaƒ majàcych
na celu dopasowanie procesora dêwi´ku. W trak-
cie pierwszego spotkania nast´puje: 

– przekazanie procesora dêwi´ku z ustawie-
niami podstawowymi dopasowanymi do ro-
dzaju niedos∏uchu, czyli wybór strony urzà-
dzenia i rodzaju niedos∏uchu,

– przekazanie podstawowych informacji umo˝-
liwiajàcych u˝ytkowanie procesora (w∏àcza-
nie, wy∏àczanie, zmiana g∏oÊnoÊci, wymiana 
baterii itd.),

– poinformowanie pacjenta o obserwowaniu 
wra˝eƒ dêwi´kowych. 

Wa˝ne jest uwra˝liwienie pacjenta na s∏ysze-
nie dêwi´ków, których dotàd nie s∏ysza∏ lub s∏ysza∏
s∏abo. Ka˝dorazowo pacjent jest proszony o spo-
rzàdzenie notatki na wypadek sytuacji, w której
doÊwiadczany dêwi´k jest zbyt g∏oÊny/cichy/me-
taliczny/st∏umiony/dudniàcy/niezrozumia∏y itp.
Drugie spotkanie odbywa si´ po 2–3 tygodniach.
Pacjent wraca do oÊrodka z informacjami zwrotny-
mi o tym, jak s∏yszy, i co najwa˝niejsze, jak rozu-
mie mow´. Dzi´ki nim po pod∏àczeniu procesora
do komputera i oprogramowania wprowadzamy
indywidualne ustawienia oparte na progach bez-
poÊredniego przewodnictwa kostnego oraz na pre-
ferencjach pacjenta. DoÊwiadczenie w naszym
oÊrodku pokazuje, ˝e kolejne konfiguracje sà po-
trzebne wówczas, gdy pacjent dodatkowo zauwa-
˝a potrzeb´ zmian parametrów. Najcz´stsze przy-
czyny to:

– wyst´powanie sprz´˝eƒ zwrotnych,
– zmiana Êrodowiska akustycznego, np. miej-

sca pracy,
– pog∏´bienie niedos∏uchu (w przypadku nie-

dos∏uchów mieszanych i przewodzeniowych).
Zgodnie z konsensusem w pierwszym roku

korzystania z procesora BAHA® odbywajà si´ mini-
mum dwa spotkania majàce na celu zindywiduali-
zowanie procesora. W latach kolejnych jest to mi-
nimum jedno spotkanie w roku (Snik i in. 2005) 

WÊród pacjentów u˝ytkowników implantów
zakotwiczonych w koÊci skroniowej przeprowa-
dzone zosta∏o ponadto badanie jakoÊci ̋ ycia i jako-
Êci s∏yszenia. Zgod´ na wzi´cie udzia∏u w ankiecie
wyrazi∏o 64 pacjentów. Ârednia wieku w momen-
cie implantacji wynosi∏a 49,7 lat (26–75 lat).
Zastosowano kwestionariusze: The Abbreviated
Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) i The
Glasgow Health Status Questionnaires (GHSQ).
Wyniki porównywano z Êrednià ró˝nicà poziomów
s∏yszenia przed i po implantacji.

Jako narz´dzie badawcze wykorzystano
kwestionariusze: The Abbreviated Profile of
Hearing Aid Benefit (APHAB) oraz The Glasgow
Benefit Inventory (GBI).

Ryc. 8. 
Zagojony implant



www.magazynorl.pl 65

▲

Ryc. 9. Wynik kwestionariusza APHAB

Ryc. 10. Wyniki kwestionariusza GBI

Kwestionariusz APHAB bada efektywnoÊç
implantu s∏uchowego na podstawie samooceny
trudnoÊci, jakie napotyka pacjent podczas komuni-
kowania si´ z otoczeniem lub podczas rozpozna-
wania dêwi´ków w ró˝nych sytuacjach. Formularz
zawiera 24 pytania podzielone na 4 kategorie:

zdolnoÊç komunikacji w ciszy (ZK, ang. ease of
communication, EC), zdolnoÊç komunikacji
w obecnoÊci echa (WY, ang. reverberation, RV),
zdolnoÊç komunikacji w obecnoÊci szumu oto-
czenia (SO, ang. background noise, BN) oraz sto-
pieƒ akceptacji nieprzyjemnych dêwi´ków (NO,
ang. aversiveness, AV). Pacjent jednoczeÊnie
okreÊla stopieƒ s∏yszenia z aparatem i bez apa-
ratu w siedmiostopniowej skali odpowiadajàcej
wartoÊciom procentowym: A – zawsze (99%),
B – prawie zawsze (87%), C – na ogó∏ (75%),
D – pó∏ na pó∏ (50%), E – okazjonalnie (25%),
F – rzadko (12%), G – nigdy (1%). Pacjent ocenia
jakoÊç s∏yszenia przed i po implantacji, a nast´p-
nie wylicza si´ procentowà ró˝nic´ mi´dzy wyni-
kami przed i po implantacji. KorzyÊç ca∏kowita
jest Êrednià arytmetycznà wszystkich czterech
parametrów EC, RV, BN, AV (Hol i in. 2004,
Badran i in. 2006, Sanchez-Camon i in. 2007,
Newman, Sandridge i Wodzisz 2008) (ryc. 9).

Celem kwestionariusza GBI z kolei jest zba-
danie subiektywnej oceny zmiany jakoÊci ˝ycia
pacjenta po przeprowadzonej procedurze chirur-
gicznej. Formularz zawiera 18 pytaƒ, na które
badani odpowiadajà, zaznaczajàc odpowiedê
w pi´ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza znacz-
ne pogorszenie, a 5 – znaczne polepszenie dane-
go parametru. Wynik jest wyra˝any jednà skalà
ogólnà – Total Score (TS), która definiuje ca∏ko-
wità ocen´ procedury implantacji, oraz trzema
skalami szczegó∏owymi: General Subscale Score
(GSS), definiujàcà zmian´ stanu psychicznego
badanego, Social Subscale Score (SSS), s∏u˝àcà
do oceny funkcji spo∏ecznych, Physical Health
Score (PHS), okreÊlajàcà stan zdrowia fizycznego.
Wynik dla wszystkich czterech skal wyra˝a si´
w przedziale liczbowym od ≤ -100 do +100 ≥,
gdzie -100 oznacza maksymalne niezadowolenie
z procedury, 0 brak zmian, a +100 maksymalne

Ryc. 12. Âredni czas u˝ytkowania procesora
Ryc. 11. Wyniki audiometrii tonalnej w wolnym
polu przed i po implantacji



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY66

PIÂMIENNICTWO

– Arnold A., Caversaccio M.D., Mudry A. (2011) Surgery for the
bone-anchored hearing aid. Adv. Otorhinolaryngol. 71, 47-55.

– Badran K., Bunstone D., Arya A.K., Suryanarayanan R., Mackinnon
N. (2006) Patient satisfaction with the bone-anchored hearing 
aid: A 14-year experience. Otol. Neurotol. 27, 659-660.

– Cooper L.F. (1998) Biologic determinants of bone formation for 
osseointegration: Clues for future clinical improvements. J. Pro-
sthet. Dent. 80(4), 439-449.

– de Wolf M.J., Hol M.K., Huygen P.L., Mylanus E.A., Cremers C.W. 
(2008) Clinical outcome of the simplified surgical technique for 
BAHA implantation. Otol. Neurotol. 29, 1100-1108.

– Flynn M.C., Sadeghi A., Halvarsson G. (2009) BAHA solutions 
for patients with severe mixed hearing loss. Cochlear Implants 
Int. 10(Suppl. 1), 43-47.

– guide BSs. (2005) Cochlear Corporation (Englewood, CO). 
– Hol M.K., Bosman A.J., Snik A.F., Mylanus E.A., Cremers C.W. 

(2005) Bone-anchored hearing aids in unilateral inner ear deaf-
ness: An evaluation of audiometric and patient outcome measu-
rements. Otol. Neurotol. 26, 999-1006.

– Hol M.K., Snik A.F., Mylanus E.A., Cremers C.W. (2005) Does the 
bone-anchored hearing aid have a complementary effect on 
audiological and subjective outcomes in patients with unilateral 
conductive hearing loss? Audiol. Neurootol. 10, 159-168.

– Hol M.K., Spath M.A., Krabbe P.F., van der Pouw C.T., Snik A.F., 
Cremers C.W. (2004) The bone-anchored hearing aid: Quality-
-of-life assessment. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 130, 
394-399.

– Newman C.W., Sandridge S.A., Wodzisz L.M. (2008) Longitudinal
benefit from and satisfaction with the BAHA system for patients 
with acquired unilateral sensorineural hearing loss. Otol. Neurotol.
29, 1123-1131.

– Rydzewski B., Pruszewicz A., Szmeja Z., Chmielecka K. (1994) 
The application and usage of the bone-anchored hearing aids 
(BAHA). Otolaryngol. Pol. 48, 563-571.

– Sanchez-Camon I., Lassalletta L., Castro A., Gavilan J. (2007) 
Quality of life of patients with BAHA. Acta Otorrinolaringol. Esp. 
58, 316-320.

– Snik A.F., Mylanus E.A., Proops D.W., Wolfaardt J.F., Hodgetts W.E.,
Somers T. i in. (2005) Consensus statements on the BAHA system:
Where do we stand at present? Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 
Suppl. 195, 2-12.

– Szyfter W., Borucki ̧ ., Dobosz P., Domka W., Drela M., Gaw´cki W.,
Gibasiewicz R., Grajewski G., Horbacz-Jary G., Iciek W.M., 
Jankowski A., Jurkiewicz D., Kibi∏da B., Kida M., Komar D., 
KuÊmierczyk J., Maron K., Matuszczyk T., Mierzwa T., Mierzwiƒski 
J., Olszewska E., Przytu∏a-Kandzia K., Pyd M., Stankiewicz C., 
Stieler M., Âlaska-Kaspera A., Wróbel M., Zadro˝niak M. (2012) 
Analiza epidemiologiczna i demograficzna wskazaƒ do implantacji
systemu BAHA® w Polsce – badanie wielooÊrodkowe. Otolaryn-
gologia Polska 66(4), 285-290.

– Tjellström A., Yontchev E., Lindström J., Brˆnemark P.I. (1985) 
Five years' experience with bone-anchored auricular prostheses. 
Otolaryngol. Head Neck Surg. 93(3), 366-372.

– Van Rompaey V., Claes G., Verstraeten N., van Dinther J., Zarowski 
A., Offeciers E., Somers T. (2011) Skin reactions following BAHA 
surgery using the skin flap dermatome technique. Eur. Arch. 
Otorhinolaryngol. 268(3), 373-376.

– Vanecloo F.M., Ruzza I., Hanson J.N., G¯rard T., Dehaussy J., 
Cory M. (2001) The monaural pseudo-stereophonic hearing aid 
(BAHA) in unilateral total deafness: A study of 29 patients. Rev. 
Laryngol. Otol. Rhinol. 122(5), 343-350.

– Wazen J.J., Van Ess M.J., Alameda J., Ortega C., Modisett M., 
Pinsky K. i in. (2010) The BAHA system in patients with single-
-sided deafness and contralateral hearing loss. Otolaryngol. 
Head Neck Surg. 142, 554-559. 

– Wazen J.J., Young D.L., Farrugia M.C., Chandrasekhar S.S., 
Ghossaini S.N., Borik J., Soneru C., Spitzer J.B. (2008) Succes-
ses and complications of the BAHA system. Otol. Neurotol. 
29(8), 1115-1119.

– Wróbel M., Szyfter W. (2009) BAHA system in hearing impair-
ment fitting. Post´py G∏owy i Szyi 1, 1-9.

zadowolenie (Hol 2004, Badran 2006, Sanchez-
-Camon i in. 2007, Newman, Sandridge i Wo-
dzisz 2008) (ryc. 10). W skrócie: APHAB ocenia
subiektywnie ocenianà popraw´ lub pogorszenie
s∏yszenia przed i po implantacji, a GBI – subiek-
tywnà jakoÊç ˝ycia po implantacji.

Âredni czas u˝ytkowania procesora wynosi∏
w naszym badaniu 7,33 godzin dziennie (odchy-
lenie standardowe: 4,61, maks. 14 h, min. 0 h)
(ryc. 11, 12). 

WNIOSKI
Na podstawie dziewi´ciu lat doÊwiadczeƒ

w∏asnych GórnoÊlàskiego Programu Implantów
Zakotwiczonych w KoÊci Skroniowej uwa˝amy
metod´ protezowania okreÊlonego rodzaju nie-
dos∏uchów za pomocà implantów na przewod-
nictwo kostne za bezpieczne, skuteczne i godne
polecenia rozwiàzanie.  ●


