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COCHLEÁRIS IMPLANTÁCIÓ UTÁNI 
BESZÉDREHABILITÁCIÓS EREDMÉNYEK

Kiefer Gábor
SOTE Fül-Orr-Gégeklinika

Az alkalmazott nyelvészet és ezen belül a beszédkutatás, egy olyan 
interdiszciplináris tudomány, ahol bölcsész, mérnök és egy-egy orvos 
is jól megférnek egymás mellett, kiegészíthetik, más megvilágításba 
helyezhetik egymás kutatási eredményeit. Mégis, joggal merül fel a 
kérdés, miért lehet és szükséges egy ilyen tematikájú kötetben a 
cochleáris implantációról értekezni? Alaphivatásom a fül-orr- 
gégegyógyászat, ezért a beszédprodukciót egy funkcionális körnek 
tekintem, amelynek egyik oldala a hallás, a percepció, a másik oldal 
pedig a hangképző szervek működése. A kör bármely felének 
sérülése, a beszédprodukció zavarát, minőségromlását, vagy teljes 
hiányát fogja eredményezni.

A hangképző és artikulációs szervek különböző szintű károsodásai, az 
artikulációs zavaroktól egészen a teljes hangképzési elégtelenségig

1. ábra
A beszédprodukciót meghatározó tényezők
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terjedően akadályozhatják a beszédprodukciót.
A központi idegrendszer (hallókéreg) károsodásai afáziában, 

dadogásban, hadarásban nyilvánulhatnak meg. Az artikulációs 
rendszer (szájüreg, garat, nyelv) betegségei különböző diszláliákkal 
rontják a beszéd érthetőségét. A hangképző szervek, gége, 
hangszalagok elváltozásai rekedtséget, illetve afóniát, hangadási 
képtelenséget okozhatnak (Surján 1982).

A kör másik oldalán, a halláscsökkenés következtében megromlik 
vagy teljesen hiányzik az akusztikus visszacsatolás, a 
beszédprodukció vagy nem fejlődik ki, vagy ha már megvolt, 
fokozatosan romlik. Vegyük a legrosszabb esetet, a kétoldali teljes 
siketséget. Siketségről akkor beszélünk, ha a halláscsökkenés mértéke 
a jobban halló fülön több, mint 90 dB. Ez a számadat akkor nyer 
értelmet számunkra, ha arra gondolunk, hogy az egészséges fül 5 dB 
hangerő-különbség érzékelésére képes, és a társas érintkezések során 
észrevehető halláscsökkenés 30 dB hallásveszteség felett kezdődik. A 
halláscsökkenést, siketséget többféleképpen csoportosíthatjuk. A 
csoportosítás egyik jelentős szempontja az időrendi 
megkülönböztetés. A nyelv szempontjából ugyanis döntő kérdés, hogy 
a halláscsökkenés a nyelvelsajátítás mely szakaszában jelentkezik. A 
beszédfejlődés befejeződése előtt halláskárosodott betegeket 
prel ingvál is siketeknek, a beszédfejlődés befejeződése utáni 
hallássérülés okozta siketséget posztlingvális siketségnek nevezzük. A 
prel ingvál is siketek beszédfejlődése, az akusztikai visszacsatolás 
hiánya miatt elakad, nehezen tanulnak meg olvasni, és ezért 
elmaradnak a tanulásban is. A siket vagy stilyos nagyothalló gyermek 
beszéde (amennyiben képes valamennyire beszélni) jellegzetesen 
monoton, sorozatos mássalhangzó tévesztésekkel tarkított. Ezt a 
mássalhangzó tévesztést, amit szintén az akusztikai kontroll hiánya 
magyaráz, otogén diszláliának nevezzük. A posztlingvális siketek 
megélik hallásuk elvesztését, depressziósakká válnak, elszigetelődnek 
a közösségtől, beszédük fokozatosan monotonná válik.

A halláscsökkenések csoportosításának másik lehetősége, a térbeli 
megkülönböztetés, nevezetesen, hogy hol sérül, hol szenved zavart a 
hallás élettani folyamata. A jobb érthetőség kedvéért, vegyünk egy 
egyszerű hasonlatot. Tekintsük a hallás folyamatát olyan feladatnak,
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melynek során az énekes hangját mikrofon és magnetofon 
segítségével rögzíteni akarjuk. A hallószerv mechanikus részei, a 
fíilkagyló, a hallójárat, a dobhártya és a hallócsontok lényegében a 
hang bevezetését biztosítják a „mikrofonhoz”, a belsőfiiIbe, ahol a 
mechanikus hangrezgések elektromos jellé alakítása történik. Az itt 
keletkezett elektromos jel a hallóidegen, „a vezetéken” keresztül jut a 
központi idegrendszerbe, azaz hasonlatunkban a magnetofonhoz, ahol 
a jel felvétele, feldolgozása történik.

Nézzük meg milyen zavarok keletkezhetnek ebben a rendszerben. 
A leggyakoribb és legszerteágazóbb probléma a hanghullámok 
terjedésének akadályozása. Mintha falat húztunk volna az énekes és a 
mikrofon közé. Az ilyen típusú halláscsökkenéseket vezetéses 
halláscsökkenéseknek nevezzük. A mikrofon és a magnetofon épek, 
az érzékelés intakt, a hallásjavítás feladata a hanghullámok célba 
juttatása.

2. ábra
A hallószerv „működése”
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3. ábra
Vezetéses halláscsökkenés

A vezetéses halláscsökkenés okai lehetnek: fiilzsírdugó, hallójárat 
gyulladás, akut középfül gyulladás, krónikus középfülgyulladás, és 
otosclerosis.
A hallás folyamatának következő lépcsőfoka a jelátalakító mikrofon: 
a belsőfűi vagy Corti szerv.

4. ábra
Belsőfül eredetű halláscsökkenés

A belsőfül károsodását okozhatják: oxigénhiány, vírusfertőzés, 
zajártalom, belsőfii Ire mérgező hatású gyógyszerek.

Különösen a méhben vagy a születés alatt elszenvedett
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oxigénhiány, illetve egyes vírusfertőzések okozhatnak kétoldali 
veleszületett halláskárosodást, a fent leírt prelingvális siketséget. A 
veleszületett halláscsökkenés felismerése döntő jelentőségű a 
gyermek fejlődése szempontjából, ezért Amerikában a NIH (National 
Institutes of Health) 1993-ban, Európában F. Grandori (1996) és 
Magyarországon Pytel (1998) a következő koncepciót dolgozta ki. 
Valamennyi újszülött audiológiai szűrővizsgálatát el kell végezni egy 
fülön, a veszélyeztetett újszülöttek szűrését mindkét fülön. Az 
audiológiai szűrés ajánlott módszere az otoakusztikus emisszió 
mérése. Az otoakusztikus emisszió lényege, hogy a fül nem csak 
felfog, hanem maga is bocsát ki hangokat (Kemp 1978). Ezt hívjuk 
spontán emissziónak. Rövid hangingerekkel jellegzetes emisszió 
indukálható, ezt tranziens otoakusztikus emissziónak nevezzük. Az 
emissziót csak ép belsőfül fogja végezni, ezért alkalmas a belsőfül 
betegségeinek kimutatására. Amennyiben halláscsökkenés gyanúja 
merül fel, ezt az agytörzsi kiváltott potenciálok (angol nevének 
rövidítéséből: BERA) mérésével igazolhatjuk. A vizsgálat alapelve a 
hangingerek keltette elektromos ingerület terjedésének kimutatása a 
fej bőrére helyezett elektródák segítségével. Ha a súlyos 
halláscsökkenés tényét ez a vizsgálat is bizonyította, a gyermeket 4-6 
hónapos korától mindkét fülén hallókészülékkel kell ellátni.

A cochlea működése mai tudásunk számára még részben fekete 
doboz, ezért betegségeinek kezelésében is tapasztalati módszereket 
alkalmazunk. A belsőfül nem veleszületett (orvosi műszóval, szerzett) 
károsodásainak kezelésében kedvező a mikrokeringés javítása, 
értágító infúziók és vitaminok adása. Tartós belsőfül eredetű 
halláscsökkenés esetén hallókészüléket kell rendelnünk. A 
hallókészülék gyakorlatilag egy erősítő, ami a külső hangforrás jeleit 
előerősíti a csökkent felfogóképességű belsőfül számára. Részei: 
mikrofon, erősítő, hangszóró. Az erősítés mértékétől és a 
hallókészülék elhelyezésétől függően, változatos típusú és formájú 
készülékek tucatja áll napjainkban a nagyothallók rendelkezésére, 
azonban valamennyi készülék a fent leírt egyszerű erősítési elven 
működik. Éppen ezért, a használatuk során jelentkező problémák is 
hasonlóak lesznek. A leggyakoribb panasz a készülék sípolása, 
gerjedése, amit a mikrofon és a hangszóró elégtelen elkülönítése okoz.
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A második leggyakoribb probléma a fájdalmasan erős bangingerek 
keletkezése az erősítés révén. Ezt az a paradox helyzet okozza, hogy a 
belsőiül betegsége esetén, a normál hangerőt a beteg nehezebben vagy 
egyáltalán nem érzékeli, de az erősebb hangok fájdalomküszöbe (az a 
hangerő, amit már fájdalmasnak érez), alacsonyabb, mint az ép fülé.

Az ideggyógyászat és az idegsebészet tárgykörét érinti a 
halláskárosodások következő két szintje: a jel vezetését biztosító 
hallóideg, nervns cohlearis károsodása például, jóindulatú daganat 
miatt, illetve a központi idegrendszer károsodásai.

5. ábra
A hallóideg és a hallókéreg károsodása

Mit tehetünk a siket emberekért, hogy be-, illetve visszavezessük 
őket az akusztikus kommunikáció világába? Az igazság az, hogy 
egészen a közelmúltig szinte tehetetlenek voltunk. A kétoldali teljes 
siketség gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt. A belsőfül működésének 
egyre részletesebb feltárása azonban, megnyitotta az utat szerepének 
pótlásához is.

A belsőfül működését ellátó protézist cochleáris implantátumnak 
nevezzük (Ballantyne 1982; Ribári 1987). Ez az eszköz, a 
sziklacsontba beépítve, képes arra, hogy a környezet hangjait 
eletromos jellé alakítsa, és egy elektróda segítségével a beteg cochlea 
működését áthidalva adekvát ingerbe hozza a hallópályát. Ahhoz 
azonban, hogy a hallókéreg számára értékelhető jel kerüljön a 
hallópályára, gondosan elő kell készítenünk az ingerlő elektromos
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jelet, ki kell szűrnünk a zajelemeket, és fel kell erősítenünk az értékes 
információkat szállító jeleket. Ezt az előszűrést, jelátalakítást, 
előerősítést végzi a cochleáris implantátum beszédprocesszornak 
nevezett része, ami a testen kívül helyezkedik el.

A cochleáris implantáció napjainkban több évtizedes múltra tekint 
vissza, világszerte siket emberek ezrei tanultak meg újra vagy 
életükben először hallani. Az egyik legmeglepőbb eredmény az volt, 
hogy egyes betegek a nem implantált fülükkel is elkezdtek hallani, 
beindult az ellenoldali, addig „néma” cochlea működése is. A 
cochleáris implantáció utáni állapot vizsgálata során az elsődleges 
kérdés, hogyan hallanak ezek a betegek, milyen a beszédfelismerési 
teljesítményük. Az implantáció után javuló, illetve helyreálló 
beszédproduktumról eddig csak egy-egy mondatban emlékeztek meg a 
szakirodalomban.

Kutatásaim célkitűzése ennek a beszédprodukcióban bekövetkező 
változásnak a fonetikai elemzése. A vizsgált személyek tehát 
cochleáris implantált betegek.
A kutatás módszere, hangfelvételek készítése, az implantáció előtt és 
az implantáció után a hallástréning időszakában 3 havonta. A 
vizsgálatokhoz speciális felvételi protokollt alkalmazunk, amely 
tartalmazza a beteg nevét, korát és a műtét, illetve a felvétel 
időpontját. A beteg elmondja a hét napjait, a hónapok neveit, tízesével 
százig számol és tíz példamondatot olvas fel.

A protokoll lehetővé teszi: az egyéni beszédproduktum
változásainak időbeli összehasonlítását, és a különböző paciensek 
beszédproduktumainak összehasonlítását is. Ép hallású, fiatal, 
egészséges egyénekkel meghallgattatva a szöveget, beszédérthetőségi 
teszttel ellenőrizhető a hangproduktum változása. Vizsgálatainkat ez 
év áprilisában kezdtük. Az összegyűlt hangfelvételek közül 
példaszerűen egy beteg két felvételét emelem ki.

E.I. 23 éves nőbeteg. Hallását csecsemőkori agyhártyagyulladás 
következtében vesztette el. A műtét előtt komputer tomográfiás 
vizsgálattal feltérképeztük a sziklacsont állapotát, a belsőfül 
anatómiai sajátosságait. A dobhártyán keresztül, a dobüreg belső 
falára vezetett elektródával ellenőriztük a hallóideg ingerelhetőségét. 
Részletes bel- és ideggyógyászati, illetve a hallástréning későbbi



211

eredményességét prognosztizáló pszichológiai vizsgálatokat 
végeztünk (Korpássy 1992). A cochleáris implantáció 1998.02. 18-án 
történt. Az első hangfelvételt a beszédprocesszor beállítása előtt, 
márciusban készítettük. A második hangfelvételt 3 hónapos 
hallásoktatás után rögzítettük. A hangfelvételek elemzését az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztályán CSL-50 
jelfeldolgozóval végeztük. Mindkét hangfelvétel elemzése során 
észlelhetőek a nagyothallókra jellemző beszédprodukciós vonások; az 
alaphang magasabb, spektrális analízise a gyermekhanghoz hasonló 
képet mutat, az alaphang monoton, hiányzik a beszéd dallamossága.

6. ábra
A február, március, április hangsor spektogramja cochleáris 

implantáció előtt

Az akusztikai visszacsatolás hatását a beszédprodukcióra, a 
biztosabb artikulációt a hallástréning után, elemzéseinkben két tény 
támasztotta alá. A magánhangzók formánstruktúrájában a gyakorlás 
után, szignifikánsan több formális volt detektálható, és a formánsok 
intenzitása is erősebb, a normál hallókéhoz közelítő volt. A 
hallástréning után a zörejes mássalhagzók zörejstruktúrája kifejezetté, 
és pontosabban meghatározhatóvá vált.
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7. ábra
A február, március, április hangsor spektogramja cochleáris 

implantáció után

Kezdeti vizsgálódásaink eredményeiből hiba lenne messzemenő 
következtetéseket levonni, de a módszeresen gyűjtött hangfelvételek 
összehasonlítása lehetőséget nyújt a „mesterséges hallás” kontrollja 
alatt zajló beszédfejlődés különböző fázisainak felismerésére és 
elemzésére.
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