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CI och hjärnans roll  

Kral & O‘Donoghue, 2010, New England Journal of Medicine 363: 1438-1450
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Cochleaimplantat

• Ett sätt att behandla dövhet när 
hårcellerna ej fungerar men nervtrådar 
finns kvar

• Bäst resultat på barn



Målsättning med CI-behandling

• Vuxna – ge mesta möjliga hörsel tillbaka

• Barn  - ge barnet en talkommunikation



90% av barn med grav hörselnedsättning 

som erhåller ett CI före två års ålder erhåller 

ett förståeligt tal om 

• processorn är programmerad optimalt 

• processorn används alltid (ständig input) 

• barnet erhåller extra träning och extra 

auditiv stimulering t.ex. AVT (Audio Verbal 

Therapy) Enligt Carole Flexer



2015

C:a 400.000 opererade. C:a 
200.000 barn 

C:a 2900 opererade. ca 
1000 barn (under 18). 
548 har CI på båda öronen. 471 barn, 
167 vuxna.

År 2015 fick 67 barn CI. 19 

fick ett CI och 48 fick dubbla CI.

249 vuxna fick CI. 215 fick ett 

CI och 34  fick två CI 

I världenI Sverige



Musikupplevelse

CI är ej effektiva när det gäller att förmedla 
ljudelement i musik (ex. frekvens, harmoni, timbre) 
viktiga för igenkänning av välkänd musik. CI brukare 
måste lita på CI förmåga att extrahera mönster 
såsom, lyrik eller rytm för att identifiera 
vardagsmusik



Alessandro Volta

(1745-1827)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volta_A.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volta_A.jpg


Historik



William House

1. Pionjär i neuro-otologi

2. Cochleaimplantat

3. ”Middle fossa” teknik

4. Posterior tympanotomi



From Smith et al., 2000

(Also see Smith et al., Chimaeric sounds reveal dichotomies

in auditory perception, Nature 416: 87-90, 2002)

David Hilbert
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Indikationer

• tonmedelvärde sämre än 70 dB HL (TMV 0.5,1,2,4 
kHz) på det bästa örat och talaudiogram med FB-lista 
(fonemiskt balanserade enstaviga ord) där den 

maximala taluppfattningen är sämre än 50 procent 
på det bästa örat kan det vara motiverat att göra en 
CI-utredning.

• Ytterligare ett sätt att gradera hörselnedsättningen är 
ton- och talaudiometri i ljudfält med optimalt 
anpassade hörapparater. Om hörtröskeln med 

hörapparat vid 4 kHz är lika med eller sämre än 50 
dB HL kan det också vara motiverat att göra en CI-
utredning. 



CI hos äldre
Ålder har liten effekt på resultat efter CI. Tiden 

man har varit döv har större betydelse. 

När den övergår 25 år har äldre bättre resultat 

än yngre. 

Äldre med kortare tids dövhet relativt ålder har 

bättre resultat än yngre som varit döva längre. 



• Äldre befolkningen i Sverige växer särskilt 

över 80 år

• 2030 kommer denna grupp att öka med 

80% 

• Eftersom åldersrelaterad hörselnedsättning 

ökar kommer denna grupp att få stor nytta 

av CI

Cochleaimplantation hos äldre



Hur vanligt är grav hörselnedsättning eller dövhet i 

befolkningen?

• prevalensen för grav hörselnedsättning (medelvärde av 
hörtrösklarna 0,5, 1,2 och 4 kHz ≥75 dB i det bästa örat) är 
0,7 % (konfidensintervall 0,5–1,0) i åldersgruppen 18–80 
år. 

• En studie som genomförts i Västra Götalandsregionen 
visar att prevalensen för CI är 11,8/100 000 invånare 
medan 18,6/100 000 invånare uppfyllde kriterierna för att 
bedömas för CI. 

• Talar för ett stort mörkertal som betyder att det finns ett 
stort antal personer som skulle kunna ha nytta av CI men 
som inte får information om detta, alternativt inte söker 
vård för sina problem.



Får man CI i Sverige?

• 10-20% i Sverige. 

• Stort mörkertal. Det finns ett stort antal 

personer som skulle ha nytta av CI som 

inte får information om detta, alternativt 

inte söker vård för sina problem 

• OBS!!! Nya indikationer

• 95% av barnen får CI i Sverige



Kronisk otitkirurgi
öronmissbildningar

Otoskleroskirurgi

CI-kirurgi (ABI)

Akustikuskirurgi
(1100 skallbasingrepp sen 1989)

Lars Ekvall

Anders Kinnefors
Lennart Edfeldt

Karin StrömbäckNiklas Danckward-Lillieström

Per-Olof Eriksson

Nadine Schart-Moren







El. 28 mm

EAS = Elektroakustisk stimulering
Cochleaimplantat via runda fönstret







Hjärnstamsimplantat eller Auditory Brain stem implant (ABI)

Den första i Europa insattes i Uppsala 1993 





Vad orsakar dövhet?

• Påverkan på hårcellerna!

• Batteriet i örat försämras
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Göra nya hårceller? 



Hur gör naturen?



Hes 1, 5

Notch1

Atoh1Atoh1

Jag1

Lateral

inhibition





evolutionary successful evolved close to their present 

form some 230 million years ago. 

Crocodiles and Alligators

"Leave me alone!" 

bandwidth of frequencies

over 20 kHz 

"Mum! Dad! Here I am! 

Come and protect me!" 

Gustav Retzius 1884

transcription factors profiled in regeneration TGFb, PAX, Notch, 

WNT, NFkappaB, Insulin/IGF1, API, p27kip, Atoh1, myosin VIIA 



Nytt EU projekt

BIOEAR
NANOEAR
NANOCI
OTOSTEM



Skapa nya hårceller!
IPS-deriverade

Embryonala musfibroblaster “transfekteras” med 

retrovirus som uttryckte Oct4, Sox2, Klf4, and 

cMyc

Cellerna skapade i närvaro av 

inneröreceller från kyckling.

Cellerna uttryckte yttre 

hårcellsmarkörer och bildade 

”hår”

Cell 141(4): 704–716 (2010) Kazuo Oshima et.al.



Stamceller
IPS celler eller Yamanaka celler

IPS=inducible progenitor stem cells



Genterapi genom att tillföra adenovirus

associerade med en gen



Genterapi

Restoration of Hearing in the VGLUT3 Knockout Mouse Using Virally 

Mediated Gene Therapy. Neuron 2012: Akil och Lustig



Neuron

Volume 75, Issue 2, 26 July 2012, Pages 

283–293



Mizutari et al. 2013, Neuron

Notch Inhibition Induces Cochlear Hair Cell Regeneration

and Recovery of Hearing after Acoustic Trauma

Läkemedel stimulerar hårcellsnybildning

Gammasekretas (Notch) hämmare



Notchhämmare givet intill

Runda fönstret på döva 

möss (buller) tar sig in i 

innerörat och får stödje-

celler att bilda nya 

hårceller!



Original design

•Image kindly provided

By Claude Jolly, Medel Inc.

In-vitro flow studieswith 0.5 µL per hour

(Ultra-Micro-Pump with µ-processor control)

Double outflow

Forskning kring CI 

infusionspump av läkemedel

Ɣ-sekretas hämmare



• Phase 1/2 clinical trial initiated in October 

2014

• Recombinant adenovirus 5 (Ad5) vector 

containing a cDNA carrying the atonal 

homolog 1 (ATOH1; HATH1) transcription 

factor delivered via intra-labyrinthine infusion

• Clinical trial put on hold early 2016

– “Safety and efficacy concerns”

– Hold just recently lifted by FDA

Clinical trials





Findings from NanoCI

Results from guinea pig in vivo experiments performed 

in Tübingen, Germany by Marcus Müller et al. 

Deafened guinea pigs were implanted with neurotophin-

administering CI and a 3-D matrix.

Neural extensions protruded and interacted with CI surface.



Ett ”hörselganglion” bildas in vitro på 10 dagar
En nerv liknar en bil men är också en arkitekt

Filopodium Lamellipodium

Nucleus marker- DAPI

Schwann cell marker – S-100

Neural marker – TUJ1

Boström och medarb.

Kan vi transplantera hörselnerver/nervprogenitorer?



Brain Research 1652 (2016) 195–203

The effect of pulsed electric fields on the electrotactic migration of human neural progenitor

cells through the involvement of intracellular calcium. Signaling. Hisamitsu Hayashia,Fredrik

Edina, Hao Lia, Wei Liu, Helge Rask-Andersen
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Lär ut ny anatomi




