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Koxlear implantasiya yüksək dərəcədə eşitmə zəifliyi olan xəstələrdə, xüsusən də uşaqlarda, 

karlığın bərpası üçün qəbul edilmiş əsas cərrahi bir üsuldur.Əməliyyatın nəticələri yalnız eşitmək, 

anlamaq və danışmaq qabiliyyətinə deyil, həm də emosional və sosial fəaliyyət kimi insan həyatının 

sosial aspektlərinə də təsir göstərir. Nəzarət altında koxleaya transmastoid girişlə koxleostoma 

vasitəsilə elektrodların tətbiqi ilə ənənəvi üsula koxlear implantasiya icra edilmiş 5 xəstə olmuşdur. 

Əməliyyat sonrası effektliliyin qiymətləndirilməsi eşitmə-danışıq reabilitasiyasının başlanğıcından 

sonra 3 ay ərzində həyata keçirilmişdir. Təqdim olunan pasientlərdə koxlear implantasiya danışıq 

prosessoru sazlanma effekti tonal astanalı audiometriyanın köməkliyi ilə dinamikada analiz 

edilmişdir. Əlavə olaraq, həyat keyfiyyətini qiymətləndirmək məqsədilə bu qrupun 

nümayəndələrinə SF-36 sorğusunun Azərbaycan dilli versiyasını istifadə edərək 36 sualdan ibarət 

olan bir sorğu təklif edilmişdir. Alınan nəticələr bütün xəstələrdə koxlear implantasiyadan sonra 

həyat göstəriciləri keyfiyyətinin yaxşılaşmasını və eşitmə-danışma reabilitasiyasının effektli 

olduğunu göstərmişdir. 

Açar sözlər:koxlear implantasiya, danışıq prosessoru, sərbəst səs müstəvisində tonal astana 

audiometriyası, danışıq audiometriyası, həyat keyfiyyəti göstəricisi.  

 

 Eşitmənin zəifləməsi və ya tam itirilməsi tibbdə aktual məsələdir və müasir 

cəmiyyətdə sosial problem olaraq qalmaqdadır. Son onillikdə eşitmə 

pozğunluqlarının sayı 6%-dən 8%-ə qədər qalxmışdır. Hal hazırda eşitmə 

pozğunluqları bütün yaş qruplarında müşahidə olunur [9]. Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının (ÜST) statistik hesabatında göstərilir ki, dünya əhalisinin 360 milyonu 

eşitmə zəifliyindən əziyyət çəkir və bunların 210 milyonu yetkinlik yaşındadır. ÜST 

proqnozuna əsasən 2020-ci ildə sosial əhəmiyyətli eşitmə zədələnməsi əhalidə 30%-ə 

çatacaqdır [4] və bu perspektivdə eşitmə əlillərinin sayında azalmanın olmaması 

geniş miqyaslı tibbi problemdən xəbər verir [3]. 

 Tibbin bu günki inkişaf mərhələsində koxlear implantasiya (Kİ) yüksək 

dərəcəli eşitmə zəifliyi və karlığı olan xəstələrin reablitasiyasında ən effektli üsul 

sayılır. Kİ effektliliyi həm böyüklərdə, həm də uşaqlarda aparılan çoxsaylı 
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tədqiqatlarla təsdiq olunmuşdur [1,6,7]. 

Statistik araştırmalar göstərir ki, Respublikamızda ildə 100-dən az olmayaraq 

Kİ aparılmasına ehtiyac vardır. Bu göstəricilər yalnız yeni doğulmuşların və 

uşaqların reabilitasiyasını nəzərə alır, əgər böyüklər və yaşlıları da nəzərə alsaq, bu 

rəqəmlər iki dəfəyə kimi yüksəlmiş olur. 

Son illər yaşlı əhalinin sayının artması səhiyyənin qarşısında bir çox 

problemlər qoyur ki, bunların da arasında eşitmə problemləri ən vaciblərdən sayılır. 

Ona görə də yaşlı əhali arasında da Kİ getdikcə aktuallaşmaqdadır. ABŞ-da yaşlılar 

arasında Kİ aparılması üçün 150 min namizəd insan vardır və bu rəqəm artmaqda 

davam edir [7]. Ölkəmizdə isə bu məsələ demək olar ki, tam öyrənilməmişdir. 

İşin məqsədi – postlinqval dövrdə aparılmış Kİ xüsusiyyətlərini araşdirmaqla 

yanaşı eşitmə-danışıq reablitasiyasının effektliliyinin və həyat keyfiyyətinə təsirinin 

qiymətləndirilməsi. 

Qarşıya qoyulan vəzifələr: 

 Kİ-dan sonra pasientlərdə səs qəbulu astanasının dinamik öyrənilməsi; 

 Kİ-nın və sonrakı eşitmə-danışıq reablitasiyasının pasiyentlərin həyat 

keyfiyyətinə təsirini qiymətləndirilməsi; 

 İki tərəfli xroniki sensonevral ağıreşidən və ya kar xəstələrdə bir tərəfli Kİ-dan 

sonra, RAND 36 Short Form Intem Health Survey (SF-36) sorğusunun 

Azərbaycan dilli versiyasının köməkliyi ilə həyat keyfiyyətinin adaptasiya və 

klinik aprobasiyasının qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqatın material və metodları. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2014-

2016-cı illər ərzində “LOR HOSPİTAL” klinikasında ənənəvi üsulla Cochlear 

Nucleus (Avstraliya), MedEl (Avstriya), Advanced Bionics (ABŞ) и Neurelec 

(Fransa) eşitmə sistemləti ilə 89 xəstədə Kİ əməliyyatı aparılmışdır. Onlardan 5-i 

(5,6%) 7 yaşdan yuxarı (11 yaşda 1 uşaq, 12 yaşda isə 6 uşaq) “postlinqval xroniki 

iki tərəfli sensonevral ağıreşitmə IV dərəcəli” diaqnozu ilə müalicə almışdır. 

Əməliyyat üçün seçilmiş pasientlər əvvəl müasir rəqəmsal eşitmə aparatları ilə 



 

 

monoural eşitmənin protezləşdirilməsi icra edilmiş xəstələr olmuşlar. Bu zaman 

eşitmə aparatının istifadə müddəti 6 ildən 9 ilə kimi olmuşdur. 

Xəstələrin qrupdan çıxarılması meyarları aşağıdakılar olmuşdur: I-III dərəcəli 

sensonevral ağıreşitmə; perilinqval dövr; kəskin və ya dekompensasiya mərhələsində 

yanaşı gedən somatik patologiya; pasientin (və ya valideyinin, ya da cavabdeh 

şəxsin)  müainə və müalicəyə razılığı olmadıqda. 

Bütün pasientlərə Kİ ənənəvi üsulla – ilbizə trasmastoidal yolla koxleostomaya 

elektrodlar yeridilməklə aparılmışdır. 

Əməliyyatı yerinə yetirmək üçün Cochlear (Avstraliya) koxlear implantından 

istifadə olunmuşdur. Koxlear implantın danışıq prosesorunun aktivləşdirilməsi və 

birinci dövr köklənməsi əməliyyatdan 1 ay sonra yerinə yetirilmişdir. Pasientlərin 

müşahidəsi Kİ-dan sonra, effektliliyin qiymətləndirilməsi və eşitmə-danışıq 

reablitasiyası məqsədilə, 3 ay müddətində aparılmışdır. 

Koxlear implantasiya danışıq prosessoru (KİDP) sazlanması effektini təyin 

etmək məqsədi ilə bütün xəstələrə bilavasitə onun qoşulmasından sonra və 

aktivləşdirildikdən 3 ay sonra tonal astana audiometriyası aparılmışdır. Bundan 

başqa, müayinədə iştirak edən pasientlərə, Kazımov Ç.Y. tərəfindən Azərbaycan 

dilində tərtib edilmiş cədvəldən [5] istifadə etməklə, danışıq audiometriyası 

aparılmışdır. Eyni zamanda, pasientlərin həyat keyfiyyətinin (HK) yaxşılaşmasını 

öyrənmək üçün, SF-36 sorğu vərəqindən istifadə edilmişdir [2, 8]. Bu zaman təklif 

etdiyimiz Azərbaycan dilli variant tətbiq olunmuşdur. Sorğu vərəqində həmçinin 

pasiyent haqda qısa informasiya bölümü ayrılmışdır: soyadı, adı, atasının adı, doğum 

tarixi, karlığın yaranması tarixi, KİDP istifadə müddəti. Respondentlərə sorğu 

vərəqələrinin doldurulması qaydalarını anladanda onun məqsədi başa salınmışdır. 

Sonra sorğu vərəqəsi respondentlərin özləri tərəfindən bir dəfə sərbəst 

doldurulmuşdur. Müayinələr dinamikada, KİDP açmazdan əvvəl və prosedurun 

aktivləşdirilməsindən 3 ay sonra icra olunmuşdur. 

Parametrlərin statistik işlənməsi Statistika 6.0 proqramı ilə həyata 



 

 

keçirilmişdir. Kəmiyyət məlumatları Me medianın, yuxarı və aşağı Q1-Q3 

quartillərin hesablanması ilə təqdim edilmişdir. Kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini 

müqayisə edərkən qeyri-parametrik statistik analiz üsulları istifadə edilmişdir. 

Əlaqəli nümunələrdə Wilcoxon testi istifadə olunmuşdur. Az miqdar klinik material 

olması ilə əlaqəli olaraq (5 xəstədə parametrlərin öyrənilməsi nəticəsində əldə edilən 

məlumatlar qiymətləndirildiyinə görə) “Sıfır hipotezi” test edilərkən, p≤0,1-ə uyğun 

statik əhəmiyyətli səviyyə kritik sayılmışdır. 

Nəticə. Təqdim olunan pasientlərdə KİDP sazlanma effekti tonal astanalı 

audiometriyanın köməkliyi ilə dinamikada analiz edilmişdir. Bilavasitə KİDP 

qoşulduqdan sonra pasientlərin səsqəbuledici astanası aşağı və orta test olunan 

tezliklərdə olmuşdur: normal eşitmə astanasında (nEA) 45 dB. Bununla yanaşı 

yüksək tezliklərdə səs qəbuletmənin astanası qeyd olunmurdu və yəqin ki, bu, 

göstərilən zaman müddətində sensonevral dezadaptasiyanın nəticəsi kimi qəbul oluna 

bilər. 

Lakin KİDP-nun aktivləşdirilməsindən 3 ay sonra təqdim olunan pasiyentlər 

qrupunda səs qəbuletmə astanası normal eşitmə astanasında (nEA) bütün test olunan 

tezliklərdə 35 dB olmuşdur. 

Ç.Kazımovun Azərbaycan dilli cədvəlinin köməkliyi ilə sözlərin tanınma 

halını təyin etmək üçün verilən sərbəst səs müstəvisinin intensivliyi 60dB-ə 

uyğunlaşdırılmışdır. Təyin olunmuşdur ki, KİDP aktivləşdirilməsi zamanı, 

testləşdirilən qrupda Azərbaycan dilində tanınan sözlərin faizi 5,1%-ə yaxınlaşırdısa, 

3 aydan sonra bu qrupda birinci qoşmada sözlərin tanınması ortalama 61% olmuşdur. 

KİDP aktivləşdirildiyi zamanı SF-36 anketləri ilə pasiyentlərin HK 

dəyişikliklərində qanunauyğunluq müəyyənləşdirilmişdir (Cəd.). Sorğu şkalası çox 

halda eşitmə prosesoru qoşulmazdan və həmçinin qoşulduqdan 3 ay sonra HK kifayət 

qədər aşağı səviyyədə təsbit edilmişdir (göstəricilər 50% aşağı səviyyədə). Lakin, 3 

aylıq KİDP istifadəsindən sonra, SF-36 sorğu şkalasında bir neçə göstəricilərdə 

yaxşılaşmalar qeydə alınmışdır ki, bu sırada aparıcı emosional funksiyalar şkalası, 



 

 

həyati bacarıqlar və sosial funksiyalar şkalalarını göstərə bilərik. 

Cədvəl 

Eşitmə astanalalarının danışıq tezliklərində sərbəst göstəriciləri (dB), tanınan sözlərin 

faizi, həmçinin müayinə olunan qrupun Azərbaycan dilli variantda SF-36 sorğu 

şkalasının dinamikada əhəmiyyəti (Me (Q1–Q3)) 

Parametr Eşitmə 

prosessorunun 

aktivləşməsinə 

kimi 

Eşitmə 

prosessorunun 

aktivləşməsindən 3 

ay sonra 

Z p 

PF 75 (71–86) 81 (77–89) 0,5 0,63 

RP 52 (31–99) 51 (5–100) 0,1 1,1 

RE 34,35 (0–67,4) 62 (4,1–99) 1,7 0,09* 

VT 47 (21–82) 57 (39–69) 1,7 0,06* 

EW 55,4 (31–90) 54,0 (45–70) 0,1 1,1 

SF 51 (38–69) 72,1 (60–77) 1,7 0,12* 

BP 68,7 (50–100) 71,4 (66,5–77) 0,4 0,81 

GH 40,1 (27–57) 38,1 (32–45) 0,15 0,90 

Səs qəbul 

etmənin astanası, 

dB 

45,1 (45–58) 36 (33–37) 2,10 0,05* 

Azərbaycan 

danışığında 

tanınan sözlər, % 

5,1 (0–12) 61 (57–90) 2,07 0,06* 

Qeyd: PF (Physical Functioning)-fiziki funksiyalar; RP (Role Functioning/ Physical) – aparıcı 

fiziki funksiyalar; RE (Role Functioning/Emotional) – emosional funksiya; VT (Vitality) – həyatı 

bacarıq şkalası; EW (Emotional Well-being) – emosional hal; SF (Social Functioning) – sosial 

funksiya şkalası; BP (Bodily Pain) – ağrı şkalası; GH (General Health) – ümumi sağlamlıq 

vəziyyəti; * – p≤0,1 

 

Postlinqval dövrdə xəstələrdə Kİ aparılmasının bir çox xüsusiyyətləri var ki, 

onlar nəzərə alınmasa əməliyyatın effektliliyi aşağı düşər. Postlinqval yüksək dərəcəli 

eşitmə zəifliyinin və ya karlığın əsas səbəbləri çox zaman kəllə-beyin travmaları 

(KBT), keçirilmiş meningit,xroniki irinli orta otit, otoskleroz olur. KBT almış və ya 

xroniki orta otitdən əziyyət çəkənlərdə orta qulağın anatomiyası dəyişilir ki, bu da 

ilbizin təbil pilləkəninə girişi çətinləşdirir. Bundan əlavə, belə xəstələrdə çox vaxt 

ilbizin ossifikasiyası əmələ gəlir. Əvvəllər koxlear ossifikasiya və fibroz Kİ 

aprılmasında əks-göstəriş idi, lakin daxili qulağın müasir vizualizasiyası metodlarının 

yaranması, xüsusilə gicgah sümüyünün kompyuter tomoqrafiyası, belə xəstələrdə Kİ 



 

 

aparmaq üçün göstərişləri genişləndirmişdir.Ancaq bu müayinə cərrahi əməliyyata iki 

həftə qalmışdan  gec olmamaq şərti ilə aparılmalıdır.Əks halda əməliyyatın gedişində 

üzə çıxacaq dəyişikliklər KT göstəriciləri ilə düz gəlməz. Yaşlı pasientlərdə Kİ 

problemlərindən biri də əməliyyatın anestezioloji təminatıdır. Əməliyyat sahəsində 

maksimal hemostaz yaratmaq üçün süni hipotenziya yaratmaq tələb olunur ki, bu da 

öz növbəsində toxuma hiperfuziyası sindromu yarada bilər və hökmən nəzərə 

alınmalıdır.    

Nəticə: 

1. Postlinqval dövrdə Kİ danışıq tezliklərində,audiometrik olaraq, səsi qəbuledici 

astananın azalmasını və nitqin fərqləndirilməsinin artmasını təmin etmişdir.  

2. Kİ postlinqval dövrdə pasientlərin həyat keyfiyyətlərinin artmasına səbəb 

olmuşdur.   

3. SF-36 sorğu anketinin Azərbaycan dilli variantının istifadəsi ikitərəfli ağır 

dərəcəli sensonevral və ya tam karlıqdan əziyyət çəkən, birtərəfli Kİ əməliyyatı 

aparılmış xəstələrdə həyat keyfiyyətininin obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan 

vermişdir. Test metodikası sadədir, xüsusi hazırlıq tələb etmir və respondentlərin 

həyat keyfiyyətinə dinamik  nəzarət etməyə və kompleks qiymətləndirilməsinə şərait 

yaradır.  
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РЕЗЮМЕ 

 

ОСООБЕННОСТИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В 

ПОСТЛИНГВАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Гусейнов Н.М., Асланов П.Р., Эфендиев А.З., Гашимли Р.М. 

 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей 

им. А.Алиева, кафедра оториноларингологии, Баку, Азербайджан 

Общепризнанным методом реабилитации тугоухости высокой степени и глухоты у 

взрослых и детей является кохлеарная имплантация, которая оказывает воздействие не 

только на способность слышать, понимать и воспроизводить речь, но и затрагивает 

социальные аспекты жизни людей, такие как самооценка, эмоциональное и социальное 

функционирование. Под наблюдением находились 5 пациентов, которым была выполнена 

кохлеарная имплантация по традиционной методике с трансмастоидальным доступом к 

улитке и введением электродов через кохлеостому. Оценка эффективности и наблюдение за 

пациентами после кохлеарной имплантации проводились в течение 3 месяца от начала 

слухо-речевой реабилитации. С целью определения эффективности настройки речевого 

процессора кохлеарного импланта всем пациентам в период непосредственно после 

включения процессора и спустя 3 месяца с момента процедуры его активации, проводилась 

тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле. Кроме того, с целью оценки 

качества жизни, представителям указанной группы предлагалось анкетирование с 

использованием азербайджанского варианта опросника SF-36, состоящего из 36 вопросов. 

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении показателей качества жизни и 

повышении эффективности слухо-речевой реабилитации после кохлеарной имплантации у 

всех пациентов. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, речевой процессор, тональная пороговая 

аудиометрия в свободном звуковом поле, речевая аудиометрия, качество жизни. 
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Cochlear implantation has become a widely accepted intervention in the treatment of individuals 

with severe-to-profound sensorineural hearing loss. Cochlear implants are now accepted as a 

standard of care to optimize hearing and subsequent speech development in children and adults with 

deafness. But cochlear implantation affects not only hearing abilities, speech perception and speech 

production; it also has an outstanding impact on the social life, activities and self-esteem of each 

patient. Under the supervision there were 5 patients who underwent cochlear implantation according 

to the traditional method with transmastoid access to the cochlea and the introduction of electrodes 

through the cochleostoma. Evaluation of the effectiveness and monitoring of patients after cochlear 

implantation were carried out within 3 months from the beginning of the hearing-speech 

rehabilitation. Surgery was performed according to traditional posterior tympanotomy and 

cochleostomy for cochlear implant electrode insertion for all observed patients. The study was 

conducted in two stages: before speech processor’s activation and 3 months later. Pure tone free 

field audiometry was performed to each patient to assess the efficiency of cochlear implantation in 

dynamics. The aim of the study was also to evaluate quality of life with severe to profound 

sensorineural hearing loss after cochlear implantation.  Each patient underwent questioning with the 

Azerbaijani version of 36 Item Short Form Health Survey (SF-36). SF-36 is a set of generic, 

coherent, and easily administered quality-of-life measures. The SF-36 consists of eight scaled 

scores, which are the weighted sums of the questions in their section. Our results demonstrate that 

cochlear implantation in post-lingual period consistently improved quality of life and enhance the 

efficiency of audiologic rehabilitation. 

Keywords: cochlear implantation, speech processor, pure tone free field audiometry, speech 

audiometry, quality of life. 
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