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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. CROS  (contralateral routing of signal) jest aparatem s³u-
chowym przekazuj¹cym dŸwiêk z okolicy ucha nies³ysz¹cego do prawid³o-
wo s³ysz¹cego drog¹ przewodu elektrycznego. Wzmocniony sygna³ ze s³u-
chawki aparatu miesza siê z dŸwiêkami docieraj¹cymi do zdrowego ucha
drog¹ powietrzn¹.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Celem badania by³a ocena korzyœci i ograniczeñ wynikaj¹cych z zaopa-
trzenia dzieci i m³odzie¿y z jednostronn¹ ca³kowit¹ g³uchot¹ w aparaty CROS.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Do badanej grupy w³¹czono 35 osób (12 dziewczynek
i 23 ch³opców) w wieku 6-17 lat cierpi¹cych z powodu jednostronnej g³u-
choty, u 22 chorych bêd¹cej wynikiem przebytej œwinki. Wszystkie dzieci
zaopatrzono w aparaty CROS i przebadano za pomoc¹ kwestionariusza
zawieraj¹cego pytania dotycz¹ce subiektywnych wyników s³uchowych. Oceny
dokonano po up³ywie 3 miesiêcy od zaprotezowania.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. U     31 dzieci (88,6%) subiektywne korzyœci z noszenia aparatu prze-
wa¿a³y nad niedogodnoœciami. 28 chorych zg³asza³o znacz¹c¹ poprawê
warunków s³yszenia w ró¿nych warunkach dŸwiêkowych otoczenia, w któ-
rych trudno im by³o komunikowaæ siê przed protezowaniem. 11 dzieci naj-
wiêksze korzyœci czerpa³o z aparatu s³uchowego w ciszy, 13 w ha³aœliwym
otoczeniu. Dyskryminacja szeptu po stronie g³uchego ucha uleg³a znacz¹cej
poprawie u wszystkich badanych. Tylko 4 chorych nie mog³o nosiæ aparatu.
Najczêœciej zg³aszanym problemem by³ subiektywny dyskomfort w ha³aœliwym
otoczeniu i zbyt silne wzmocnienie dŸwiêku z okolicy nies³ysz¹cego ucha.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. CROS jest przydatny w protezowaniu wiêkszoœci dzieci i m³odzie¿y
z jednostronn¹ ca³kowit¹ g³uchot¹.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(2), 81-84
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Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. CROS  (contralateral routing of signal) is a hearing aid that
delivers sounds from the region of the deaf ear to the normally hearing ear.
The signal is routed by a wire. Amplified sounds from the earphone of the
hearing aid are mixed with the sounds reaching the normal ear by air.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. The purpose of this study was to verify the benefits and ramifications
of fitting children and youth, suffering from unilateral total hearing loss,
with CROS  hearing aids.
Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. 35     unilateral listeners aged 6-17 years, 12 girls
and 23 boys, were fitted with CROS  amplification devices and questioned
about subjective hearing results after 3 months of follow-up. In the majority
of 22 cases unilateral total deafness had been caused by epidemic parotitis.
Results.Results.Results.Results.Results. In 31 children (88,6%) subjective benefits prevailed over disadvan-
tages.     28 patients declared having had considerable improvement in tole-
rance of different communicative situations, which they had found difficult
to accept before. 11 patients declared to benefit mostly from the fitting in
the silent, 13 - in noisy environment. Speech discrimination on the impaired
side improved considerably in all patients. A minority of 4 subjects could not
wear CROS , mainly due to subjective discomfort in noisy surroundings and
too strong amplification of the sound arriving from the deaf ear side.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. CROS  system is effective in fitting the majority of children and
youth suffering from unilateral total deafness.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(2), 81-84
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Przez wiele lat jednostronna ca³kowita g³uchota by³a
uwa¿ana za dolegliwoœæ nie wymagaj¹c¹ postêpowania
terapeutycznego, a protezowanie nies³ysz¹cego ucha by³o
technicznie niemo¿liwe. Chorzy byli zwykle uœwiadamia-
ni o przyczynie g³uchoty oraz pouczani o koniecznoœci
szczególnej troski o ucho zdrowe, zw³aszcza unikania
ha³asu, urazów mechanicznych oraz leków ototoksycz-
nych. Wielu z nich nigdy jednak nie mog³o zaakcepto-
waæ swojego stanu i mia³o poczucie znacznego kalectwa,
jako ¿e doœwiadczali oni znacz¹cych problemów w ko-

munikowaniu siê w otoczeniu o du¿ych wymaganiach
akustycznych, szczególnie w ma³ych grupach rozmów-
ców, podczas jazdy samochodem, w ha³aœliwym otocze-
niu. Pierwsze doniesienia naukowe dotycz¹ce zastoso-
wañ protez s³uchowych CROS (contralateral routing of
signal) pojawi³y siê w latach 60. i 70. XX wieku [1-4].
System CROS jest aparatem s³uchowym pozwalaj¹cym
na doprowadzanie dŸwiêków z okolicy nies³ysz¹cego
ucha, gdzie s¹ odbierane przez mikrofon, do ucha zdro-
wego, po uprzednim ich wzmocnieniu. Przekazywanie
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sygna³u dokonuje siê drog¹ przewodu elektrycznego.
Mo¿liwe jest wykorzystanie oprawy okularów. Wzmoc-
niony dŸwiêk z protezy s³uchowej jest wiêc jakby sumo-
wany z dŸwiêkiem z otoczenia dochodz¹cym do normal-
nie s³ysz¹cego ucha (ryc. 1). Istniej¹ równie¿ aparaty
CROS na przewodnictwo kostne [5]. Z technicznego
punktu widzenia wyró¿nia siê starsze systemy analogo-
we i nowsze, cyfrowe. Ze wzglêdu na sposób umieszcze-
nia jednostki odbiorczej i nadawczej wyró¿nia siê, jak
w innych aparatach s³uchowych, protezy typu ITE (in
the ear – wewn¹trz ucha) oraz BTE (behind the ear – za
uchem). W sk³ad systemu CROS wchodz¹ dwie takie
jednostki, znajduj¹ce siê w okolicy ucha s³ysz¹cego i g³u-
chego. W uchu prawid³owo s³ysz¹cym umieszczana jest
wk³adka typu otwartego w celu umo¿liwienia swobod-
nego dop³ywu dŸwiêków z otoczenia. CROS pozwala
nie tylko s³yszeæ dŸwiêki dochodz¹ce ze strony nieczyn-
nego ucha, ale równoczeœnie, do pewnego stopnia, loka-
lizowaæ Ÿród³o dŸwiêków. Oprócz tego chory zaprotezo-
wany aparatem CROS ma wra¿enie tzw. pseudostere-
ofonicznego s³yszenia, dziêki stymulacji ucha prawid³o-
wo s³ysz¹cego dŸwiêkami pochodz¹cymi ze strony nie-
s³ysz¹cego [6]. Zaopatrzenie chorego w aparat CROS
pozwala zmniejszyæ tzw. „martwy k¹t” (dead angle), zwa-
ny te¿ „cieniem g³owy” za g³uchym uchem [5, 6]. Wspo-
mniane zjawisko polega na ograniczaniu dostêpu dŸwiê-
ków ze strony ucha nieczynnego do zdrowego przez g³o-
wê i dotyczy przede wszystkim czêstotliwoœci wysokich
[7]. Jeœli w uchu s³ysz¹cym wystêpuje dodatkowo niedo-
s³uch, dŸwiêk z obu stron mo¿e byæ wzmacniany apara-
tem BICROS (bilateral CROS, obustronny CROS).
Znacz¹ca czêœæ skarg chorych nosz¹cych CROS odnosi
siê do czêsto zbyt wysokiego, w stosunku do otoczenia
akustycznego, poziomu wzmocnienia sygna³u. Niektó-
rzy autorzy krytykuj¹ ten system za pogarszanie dyskry-
minacji mowy w ha³aœliwym otoczeniu, problemy z ob-
s³ug¹ oraz wp³yw na wygl¹d zewnêtrzny chorego [8-11].
W dostêpnym piœmiennictwie, równie¿ polskim, brak
pozycji omawiaj¹cych wyniki zaopatrzenia dzieci w apa-
raty CROS. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e od czasu opubliko-
wania cytowanych wy¿ej prac znacznie rozwinê³a siê

mo¿liwoœæ dostosowywania parametrów aparatu do wa-
runków akustycznych otoczenia [12], co mo¿e mieæ
wp³yw na zmniejszenie wystêpowania zg³aszanych przez
osoby protezowane niedogodnoœci.

Celem pracy by³a weryfikacja korzyœci i ograniczeñ
protezowania jednostronnej ca³kowitej g³uchoty u dzie-
ci aparatami s³uchowymi w systemie CROS. W szcze-
gólnoœci ocena dotyczy³a œredniej liczby godzin nosze-
nia aparatu CROS w ci¹gu dnia oraz okreœlenia subiek-
tywnych korzyœci i niedogodnoœci u¿ywania aparatu
CROS.

MATERIA£ I METODY

Materia³ kliniczny obejmowa³ 35 chorych z jedno-
stronn¹ ca³kowit¹ g³uchot¹ (12 dziewczynek i 23 ch³op-
ców), w wieku od 6 do 17 lat (œrednia 12,7 lat) - tabela I.

Tabela I. Charakterystyka badanej grupy

Przyczyna g³uchoty Liczba osób

Œwinka 22
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 4
Uraz 3
Nieznana 6

Ryc. 1. Schemat aparatu s³uchowego typu CROS
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Dzieci zosta³y objête diagnostyk¹ audiologiczn¹ (wyko-
nano otoskopiê, audiometriê tonaln¹, tympanometriê
oraz otoemisjê akustyczn¹ w celu potwierdzenia rozpo-
znania oraz wykluczenia wspó³istnienia patologii s³ysz¹-
cego ucha) i zaopatrzone w cyfrowy lub cyfrowo progra-
mowany aparat CROS najnowszej generacji. W dŸwiê-
koszczelnym pomieszczeniu wykonano badanie akume-
tryczne szeptem z odleg³oœci 6 metrów przed i zaraz po
zaprotezowaniu oraz po up³ywie 3 miesiêcy, stosuj¹c test
s³owny dwusylabowy. Chorym, lub ich rodzicom, zada-
wano standaryzowany zestaw pytañ zawartych w ankie-
cie (ryc. 2). Dotyczy³y one czasu w ci¹gu dnia, przez jaki
pacjenci mogli wygodnie korzystaæ z aparatu CROS oraz
korzyœci i ograniczeñ wynikaj¹cych z jego noszenia. Od-
powiedzi na pytania zbiera³ autor pracy, który wype³nia³
równie¿ kwestionariusz, wczeœniej przygotowuj¹c cho-
rych do udzielenia odpowiedzi na pytania oraz pomaga-
j¹c w prawid³owym ich udzieleniu w przypadku w¹tpli-
woœci, przy okazji wizyt kontrolnych po 3 miesi¹cach
korzystania z aparatu.

WYNIKI

Wiêkszoœæ dzieci zaakceptowa³a aparat i nosi³a go
powy¿ej 5 godzin dziennie (tab. II). Wszystkie dzieci
przed zaopatrzeniem w aparat skar¿y³y siê na brak mo¿li-
woœci lokalizacji dŸwiêku oraz gorsz¹ orientacjê w otoczeniu
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o podwy¿szonym poziomie ha³asu. Po 3 miesi¹cach no-
szenia aparatu ogó³em a¿ 31 dzieci (88,6%) stwierdzi³o,
¿e daje im on wiêcej korzyœci ni¿ niedogodnoœci. U 28
dzieci przynajmniej po³owa czasu dziennego noszenia apa-
ratu przypada³a na sytuacje o zwiêkszonej trudnoœci w za-
kresie komunikacji – mieli oni wra¿enie, jakby nies³ysz¹ce
ucho odbiera³o dŸwiêki podczas noszenia CROS, a 15
osób w tej grupie deklarowa³o poprawê zdolnoœci lokali-
zacji Ÿród³a dŸwiêku oraz subiektywnie lepsze zrozumienie
mowy. Tylko czworo dzieci w ogóle nie mog³o nosiæ pro-

tezy z powodu poczucia silnego dyskomfortu w ha³aœli-
wym otoczeniu oraz z³ej tolerancji aparatu s³uchowego,
a tak¿e z przyczyn estetycznych. 11 chorych najchêtniej
korzysta³o z aparatu w ciszy (dla 4 z nich poziom wzmoc-
nienia dŸwiêku w ha³aœliwym otoczeniu by³ zbyt du¿y),
podczas gdy 13 - w otoczeniu o wzmo¿onym poziomie
ha³asu. Warunki t³a dŸwiêkowego nie mia³y znaczenia
dla pozosta³ych 7 dzieci. 8 dzieci z grupy zadowolonych
z CROS i czworo, które go nie zaakceptowa³y, poda³o
w ankiecie niezbyt nasilone dolegliwoœci w postaci uci-
sku w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym, co wyma-
ga³o ponownego, starannego dopasowania wk³adki
usznej. A¿ 15 badanych nie mia³o ¿adnych dolegliwoœci
podczas noszenia aparatu s³uchowego. Przed zaprotezo-
waniem pacjenci powtarzali do 60% testu (wysokie i niskie

Tabela II. Porównanie czasu dziennego noszenia aparatu CROS

Mniej ni¿ 5 godzin 5 do 8 godzin Wiêcej ni¿ 8 godzin Ca³y dzieñ

Liczba chorych 11 8 2 10

Ryc. 2. Ankieta

1. Czy dziecko nosi zalecony aparat s³uchowy?

tak                nie   •   Jeœli nie nosi – dlaczego?

.............................................................................................................................................................

2. Ile godzin w ci¹gu doby stosuje aparat?

mniej ni¿ 5 godzin          5 do 8 godzin        wiêcej ni¿ 8 godzin          przez ca³y dzieñ   

3. Czas noszenia aparatu dzieli siê na:

pobyt w szkole ..............,   zabawa po lekcjach ................,   nauka indywidualna ................. godzin

4. Korzyœci z noszenia aparatu:

pozwala s³yszeæ, sk¹d pochodzi dŸwiêk, g³os   ,  daje wra¿enie s³yszenia nies³ysz¹cym uchem   ,

inne .....................................................................................................................................................

5. Dlaczego aparat jest u¿yteczny w szkole .............................................................................................

w czasie zabawy ..................................................................................................................................

w czasie odrabiania zadañ ...................................................................................................................

6. W czym przeszkadza w szkole ............................................................................................................

w czasie zabawy ..................................................................................................................................

w czasie odrabiania zadañ ...................................................................................................................

5. Kiedy ³atwiej jest korzystaæ z aparatu – w ciszy   ,        w ha³asie    ?

6. W ciszy aparat powoduje

nadmierne wzmocnienie dŸwiêku   ,   inne   , jakie? ....................................................................

7. W ha³asie aparat powoduje

nadmierne wzmocnienie dŸwiêku   ,   inne   , jakie? ....................................................................

8. Jakie problemy sprawia aparat s³uchowy?

dziecko nie akceptuje go   ,   przeszkadza w nauce   ,   zabawie   ,   inne:

............................................................................................................................................................

9. Jak dziecko ocenia swój wygl¹d w aparacie

nie przeszkadza mu   ,    wstydzi siê nosiæ aparat   

10. Czy wk³adki uszne powoduj¹ ucisk skóry ucha?

tak      nie   

11. Ogólna ocena aparatu jest

pozytywna      negatywna   
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czêstotliwoœci) w badaniu akumetrycznym wykonywanym
po stronie ucha nies³ysz¹cego. Po zaopatrzeniu w aparat
wszyscy chorzy rozpoznawali 90-100% s³ów testu. Wyni-
ki te znalaz³y potwierdzenie w badaniu kontrolnym, wy-
konywanym po 3 miesi¹cach noszenia aparatu.

DYSKUSJA

Niemo¿liwe jest przewidywanie subiektywnych ko-
rzyœci z zastosowania aparatu CROS u poszczególnych
chorych [13], dlatego najczêœciej, w celu indywidualnej
oceny wyników s³uchowych w tej grupie osób, u¿ywa siê
standaryzowanego zestawu pytañ [14]. Ankieta tego typu
stanowi³a podstawê metodyki badania chorych w niniej-
szej pracy. W ankiecie szczególne miejsce zajmuj¹ pyta-
nia dotycz¹ce dobowego czasu stosowania aparatu. Iloœæ
godzin, w czasie których dziecko mo¿e korzystaæ z CROS,
jest bardzo istotnym czynnikiem decyduj¹cym o jego
u¿ytecznoœci, ale jeszcze wa¿niejsze s¹ okolicznoœci, w ja-
kich ma to miejsce. W badaniach w³asnych, wœród dzie-
ci, które zaakceptowa³y aparat CROS, wszystkie z nich
nosi³y go w szkole. Przemawia to za istotnym zyskiem
czerpanym z aparatu dla lokalizacji Ÿród³a dŸwiêku, bez
równoczesnego nadmiernego jego wzmocnienia. Szcze-
gólnie wa¿ne znaczenie dla oceny korzyœci z aparatu ma
otoczenie dŸwiêkowe, cisza lub ha³as, w którym jest on
przez dzieci u¿ywany - w tym przypadku, odpowiednio
w czasie zajêæ szkolnych i zabawy. Znaczna czêœæ bada-
nych (34%) zdejmowa³a aparat podczas odrabiania lek-
cji, co najczêœciej uzasadniano tym, ¿e nie by³ w tych
okolicznoœciach konieczny. Wzmocnienie sygna³u aku-
stycznego, regulowane automatycznie w omawianych

aparatach cyfrowych, pozwala³o u 12 dzieci osi¹gn¹æ taki
poziom satysfakcji z dŸwiêku, ¿e nie zg³asza³y one ¿ad-
nego dyskomfortu wynikaj¹cego z nieodpowiednich do
otoczenia parametrów tej funkcji aparatu. Równocze-
œnie wra¿enie s³yszenia obuusznego i subiektywna po-
prawa lokalizacji Ÿród³a dŸwiêku, zaobserwowana u 80%
badanych, stanowi wymierny wyk³adnik ich satysfakcji
z u¿ywania aparatów. Z drugiej strony, wœród 31 su-
biektywnie zadowolonych z aparatu badanych a¿ 11
(31%) u¿ywa³o CROS mniej ni¿ 5 godzin w ci¹gu doby,
co nie jest zadowalaj¹cym wynikiem. W badaniu kli-
nicznym wykonanym bezpoœrednio po zaopatrzeniu
w aparat, powtórzonym po d³u¿szym okresie stosowa-
nia aparatu, u wszystkich chorych stwierdzono znaczn¹
poprawê dyskryminacji szeptu w ciszy po stronie ucha
nies³ysz¹cego, w stosunku do stanu bez aparatu CROS.
Subiektywna ocena korzyœci z noszenia aparatu by³a
wysoka w badanej grupie dzieci.

Reasumuj¹c, przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e
wiêkszoœæ dzieci zaopatrzonych w aparat s³uchowy
CROS mo¿e wygodnie nosiæ go przez przynajmniej
5 godzin dziennie w praktycznie wszystkich warunkach
t³a dŸwiêkowego. Oko³o 1/3 z nich korzysta z protezy
s³uchowej przez ca³y dzieñ. 88,6% wszystkich badanych
poda³o wiêcej korzyœci ni¿ niedogodnoœci wynikaj¹cych
z protezowania. Niektórzy chorzy zaopatrzeni w aparaty
CROS nie potrafi¹ ich zaakceptowaæ ze wzglêdu na su-
biektywny dyskomfort w ha³aœliwym otoczeniu i zbyt sil-
ne wzmocnienie dŸwiêku z okolicy nies³ysz¹cego ucha.
Najwiêkszym zyskiem jest przywrócenie pseudostereofo-
nicznego s³yszenia oraz poprawa lokalizacji Ÿród³a dŸwiê-
ku i lepsze zrozumienie mowy.
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