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Streszczenie 

Wstęp. Słuch zaczyna się rozwijać już w życiu płodowym. Najważniejsze dla rozwoju zdolności słyszenia i rozumienia mowy są 
pierwsze 3 lata życia dziecka. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji zaburzeń słuchu (przed 6 miesiącem życia) powoduje, niezależnie 
od wielkości niedosłuchu, znacznie lepsze efekty rozwoju języka i mowy niż opóźnione wdrożenie takiego postępowania. Dzięki 
programowi powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków możliwa jest ocena słuchu u dziecka, bez względu na wiek  
i stopień współpracy małego pacjenta. 
Materiał i metody. Grupę badanych stanowiło 1214 dzieci, które trafiły do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od lutego 2008 r. do maja 2010 r. Analizie poddano 1214 poprawnie wypełnio-
nych kart przesiewowego badania słuchu. 
Wyniki i wnioski. W badanym materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, wiodącym czynnikiem ryzyka uszkodzenia słuchu u niemowląt są leki ototoksyczne – 38,71% badanych dzieci. 
Wśród dzieci, które miały nieprawidłowe wyniki zarówno w I, jak i w II badaniu u 64,29% nie zidentyfikowano żadnego z czynni-
ków ryzyka uszkodzenia słuchu określonego w karcie badania. Z czynników określonych największy wpływ na tę grupę miały leki 
ototoksyczne. W badanej grupie 1214 dzieci nie poznano przyczyny nieprawidłowych wyników badania emisji otoakustycznej u 318 
dzieci tj. 26,19% przeanalizowanych ankiet. 

SŁOWA KLUCZOWE: otoemisja akustyczna, niedosłuch, czynniki ryzyka niedosłuchu. 

Summary 

Introduction. Hearing starts to develop in the fetal life. The most important for speech development in children are the first 3 years 
of life. Early hearing loss rehabilitation (before 6 months of life) increases the possibility of appropriate speech and language devel-
opment. The universal newborn hearing screening program provides early detection of hearing impairment. 
Material and methods. Retrospective analysis of medical charts of 1214 infants examined in the Pediatric ENT Dept in Poznań 
from February 2008 to May 2010. 
Results and conclusions. The most common risk factor was administration of ototoxic medication in 38.71% of examined infants. 
Among children who failed the first and the second hearing screening test there were 64.29% in whom the risk factor was not identi-
fied. The risk factor which affected the result of hearing screening in these infants was administration of ototoxic medication. In the 
group of 1214 children there were 318 (26.19%) in whom the cause of positive hearing screening test result remained unknown. 

KEY WORDS: otoacoustic emission, hypoacusis, hearing loss risk factors. 
 
 
 
Słuch zaczyna się rozwijać już w życiu płodowym,  

o czym świadczy reakcja płodu na głośne dźwięki [1]. 
Najważniejsze dla rozwoju zdolności słyszenia i rozumienia 
mowy są pierwsze 3 lata życia dziecka [2]. Według Yoshi-
naga-Itano wczesne rozpoczęcie rehabilitacji zaburzeń słu- 
chu (przed 6 miesiącem życia) powoduje, niezależnie od 

wielkości niedosłuchu, znacznie lepsze efekty rozwoju ję- 
zyka i mowy niż opóźnione wdrożenie takiego postępowa-
nia [3, 4]. Dostępne obecnie urządzenia, dzięki wdrożeniu 
programu powszechnych badań przesiewowych słuchu  
u noworodków umożliwiają ocenę słuchu każdego dziecka, 
bez względu na wiek i stopień współpracy małego pacjenta.  
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Badania przesiewowe  
i wykrywanie niedosłuchu u noworodków i niemowląt 

Wrodzone wady słuchu dominują pod względem 
częstości występowania wśród innych wad wrodzonych. 
Występują 20 razy częściej niż np. fenyloketonuria, 
której wykrywanie jest objęte programem badań prze-
siewowych [3]. Z przeprowadzonych w innych krajach 
przesiewowych badań słuchu wynika, że zaburzenia 
słuchu występują u 3–5 dzieci na 1000 urodzeń. Ponadto 
przeprowadzenie takich badań pozwala na wykrycie 
około 25% dzieci z zaburzeniami słuchu w pierwszych  
3 tygodniach życia, 50% dzieci w pierwszych 5 tygo-
dniach życia, 75% dzieci w pierwszych 3 miesiącach 
życia oraz 25% dzieci powyżej 6 miesiąca życia.  

Jako badanie do powszechnego przesiewowego badania 
słuchu wybrano badanie otoemisji akustycznej, zalecane 
m.in. przez Smurzyńskiego [5], a dokładniej badanie oto-
emisji akustycznej wywołanej (EOAE). Polega ono na 
podaniu do ucha dziecka krótkotrwałego impulsu tonalnego 
lub trzasku szerokopasmowego. Jest to badanie wymagają-
ce bardzo czułych mikrofonów, ponieważ stosuje się bardzo 
mały poziom natężenia dźwięku. Podczas badania umiesz-
cza się miniaturowe sondy w kanale ucha zewnętrznego [6, 
7, 8]. Badanie otoemisji akustycznej zostało określone 
przez Namysłowskiego jako „jedno z najlepszych narzędzi 
oceniających mikromechanikę ślimaka” [9]. Uważa się, że 
50–60% dzieci i 30% dorosłych rejestruje otoemisję bez 
bodźca dźwiękowego, w życiu codziennym, co świadczy  
o prawidłowo działającym zmyśle słuchu [10]. Natomiast 
na otoemisję wywołaną reaguje 98% badanych [11].  

U niemowląt, u których nie stwierdzono otoemisji aku-
stycznej, należy przeprowadzić badanie słuchowych poten-
cjałów wywołanych z pnia mózgu (auditory brainstem 
response audiometry – ABR). Badanie to polega na reje-
stracji słabych potencjałów elektrycznych powstających na 
każdym odcinku drogi słuchowej w odpowiedzi na pobu-
dzenie krótkotrwałym bodźcem akustycznym. Brak poten-
cjałów wskazuje na upośledzenie słuchu i dziecko takie 
należy skierować na szczegółowe badania diagnostyczne 
[12]. Ocena słuchu w badaniu ABR jest obecnie najpew-
niejszą metodą oznaczenia progu słyszenia. Można ją sto-
sować we wszystkich grupach wiekowych. U dzieci poniżej 
1 roku życia badanie wykonuje się podczas ich naturalnego 
snu, u dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia po indukcji snu 
środkami farmakologicznymi [13]. 

W wyniku zebrania interdyscyplinarnej komisji w 1994 
roku – The Joint Committee on Infant Hearing – opracowa-
no listę wskazań, tzw. czynników ryzyka do przeprowadze-
nia badań z uwzględnieniem stanów chorobowych, którym 
może towarzyszyć upośledzenie słuchu. Kwestionariusze  
z czynnikami ryzyka stanowią podstawę wyselekcjonowa-
nia grupy dzieci, u których należy okresowo monitorować 
słuch w celu wykrycia późno ujawniających się zaburzeń 
słuchu, w zależności od wyniku badania przesiewowego 
przeprowadzonego w okresie noworodkowym [14, 15].  
W Polsce według zaleceń Programu Powszechnych Prze-
siewowych Badań Słuchu u Noworodków okresowo moni-
torowane są dzieci z następującymi czynnikami ryzyka 

uszkodzenia słuchu: wada słuchu w rodzinie, wada wro-
dzona głowy i szyi, wcześniactwo poniżej 33 hbd, masa 
urodzeniowa poniżej 1500 g, punktacja w skali Agar: poni-
żej 4 w 1 minucie lub poniżej 6 w 5 minucie po urodzeniu, 
sztuczna wentylacja trwająca co najmniej 5 dni, intensywna 
terapia powyżej 7 dni, hiperbilirubinemia wymagająca 
transfuzji wymiennej, zapalenie opon mózgowo-rdzenio- 
wych, infekcja TORCH, zespół wad skojarzony z niedosłu-
chem oraz leki ototoksyczne.  

Cel pracy 
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy 

czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u niemowląt na 
podstawie wyników otoemisji akustycznej w materiale 
Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

Materiał i metody 
Grupę badaną stanowiło 1214 dzieci, które trafiły do 

Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
jako do ośrodka II poziomu referencyjnego Programu 
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Nowo-
rodków, od lutego 2008 r. do maja 2010 r. Analizie pod-
dano 1214 poprawnie wypełnionych kart przesiewowego 
badania słuchu, dostarczonych przez rodziców, którzy 
przywieźli dzieci na badanie otoemisji akustycznej do 
Kliniki. W grupie przebadanych dzieci znalazło się 515 
niemowląt płci żeńskiej (co stanowi 42,42% wszystkich 
badanych) i 699 niemowląt płci męskiej – 57,58% 
wszystkich badanych. Podział grupy badanej ze względu 
na płeć pokazany został na rycinie 1. 

 

 
 

Rycina 1. Podział procentowy grupy badanej ze względu na 
płeć. 
Figure 1. Percentage breakdown of the study group based on 
gender. 

Wyniki 
Spośród wszystkich dzieci – 1214, przebadanych na 

II poziomie referencyjnym 470 dzieciom zostały podane 
leki ototoksyczne. Natomiast 201 dzieci urodziło się 
przedwcześnie. Wady słuchu w rodzinie wystąpiły u 170 
dzieci. Na oddziale intensywnej terapii powyżej 7 dni 
przebywało 157 dzieci. Pozostałe czynniki ryzyka wy-
stąpiły w kolejności: niska skala Apgar – 12,19%, zasto-
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   Tabela 1. Występowanie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu wśród wszystkich dzieci objętych badaniem 
   Table 1. Presence of risk factors of hearing impairment among all children in the study 
 

Lp. Czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu Liczba dzieci  
z czynnikiem ryzyka % 

1 Wady słuchu w rodzinie 170 14 
2 Wada wrodzona głowy lub szyi 41 3,38 
3 Wcześniactwo < 33 hbd 201 16,56 
4 Masa urodzeniowa < 1500 g 121 9,97 
5 Apgar < 4 w 1 min lub < 6 w 1 148 12,19 
6 Żółtaczka wymagająca transfuzji wymiennej 11 0,91 
7 Infekcja TORCH 27 2,22 
8 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 2 0,16 
9 Intensywna terapia > 7 dni 157 12,93 

10 Sztuczna wentylacja > 5 dni 129 10,67 
11 Leki ototoksyczne 470 38,71 
12 Zespół wad wrodzonych skojarzony z niedosłuchem 12 0,99 

 

 
 

Rycina 2. Graficzne (%) przedstawienie występowania czynników ryzyka uszkodzenia słuchu wśród wszystkich dzieci objętych 
badaniem.  
Figure 2. Graphics (%) presenting risk factors of hearing impairment among all children in the study. 

sowanie sztucznej wentylacji powyżej 5 dni – 10,67%, 
niska masa urodzeniowa – 9,97%, wada wrodzona gło-
wy lub szyi – 3,38%, infekcja TORCH – 2,22%, zespół 
wad wrodzonych skojarzonych z niedosłuchem – 0,99%, 
żółtaczka wymagająca transfuzji wymiennej – 0,91% 
oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 0,16%. 
Wyniki przedstawiono w tabeli 1 oraz na wykresie gra-
ficznym – rycina 2. 

Spośród 1214 dzieci u 49,26% stwierdzono obecność 
jednego czynnika ryzyka uszkodzenia słuchu. Natomiast 
u 318 dzieci tj. 26,19% wywiad nie był obciążony żad-
nym czynnikiem ryzyka. Dwa czynniki ryzyka wystąpiły 
u 10,96% dzieci. Wraz z ilością wspólnie występujących 
czynników ryzyka uszkodzenia słuchu ilość dzieci w grupie 
mających tak złożone zaburzenia zmniejszała się. Jedno 
dziecko z 1214 miało wywiad obciążony 7 czynnikami 
ryzyka (tabela 2).  
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Tabela 2. Występowanie kilku czynników ryzyka w badanej 
grupie dzieci 
Table 2. The presence of several risk factors in the study group 
of children 

 

Ilość  
czynników  

ryzyka 

Ilość dzieci 
z czynnikami 

ryzyka 
% 

0 318 26,19 
1 598 49,26 
2 133 10,96 
3 69 5,68 
4 36 2,97 
5 42 3,46 
6 17 1,4 
7 1 0,08 

RAZEM W GRUPIE 1214 100 
 

Analiza grupy badanej  
ze względu na wynik badania słuchu w I i II badaniu 

W pierwszym badaniu u 292 dzieci z grupy badanej 
nie zarejestrowano otoemisji akustycznej w uchu pra-
wym, natomiast już w drugim badaniu wynik ten został 
zweryfikowany. Z 24,05% dzieci z nieprawidłowym 
wynikiem badania w prawym uchu w I badaniu, tylko 
11,12% powtórnie uzyskało ten sam wynik w II badaniu. 
Podobnie sytuacja wygląda z rezultatami badania dla 
ucha lewego. Z 22,08% (tj. 268 dzieci) mających nie-
prawidłowy wynik otoemisji akustycznej w badaniu 
pierwszym, jedynie u 11,7% (142 dzieci) potwierdzono 
brak otoemisji w uchu lewym. Szczegółowy rozkład 
przedstawia tabela 3. 

 
Tabela 3. Wyniki nieprawidłowe I i II badania z ujęciem wy-
stępowania nieprawidłowego wyniku w uchu prawym lub  
w uchu lewym 
Table 3. The abnormal results of the 1st and 2nd study with the 
occurrence of abnormal result in the right or left ear 

 

 I badanie % II  
badanie % 

Prawe ucho 292 24,05 135 11,12 

Lewe ucho 268 22,08 142 11,70 
 
Wśród 135 dzieci mających nieprawidłowy wynik 

drugiego badania prawego ucha 80 dzieci ma dodatkowo 
wynik nieprawidłowy w lewym. Oznacza to, że wśród 
badanej grupy dzieci 55 (4,53%) ma nieprawidłowy wy- 
nik badania w prawym uchu, 62 dzieci (5,10%) w uchu 
lewym, a 80 dzieci (6,59%) w obydwu uszach. W bada-
nej grupie dzieci z nieprawidłowym wynikiem drugiego 
badania jest 197 dzieci (tj. 80 – oba uszy, 55 – prawe 
ucho, 62 – lewe ucho), co stanowi 16,23% z 1214 dzieci. 
Poniżej graficznie przedstawiono wyniki nieprawidło-
wych badań słuchu z podziałem na uszkodzoną stronę – 
rycina 3. 

 
 

Rycina 3. Ilość nieprawidłowych wyników badania słuchu w pra-
wym i lewym uchu. 
Figure 3. Number of abnormal test results in the right ear and 
left ear. 

Dyskusja 
Najczęstszą przyczyną wystąpienia niedosłuchu u dzie-

ci według analizowanego materiału są leki ototoksyczne. 
Wśród całej badanej grupy spowodowały one nieprawi-
dłowe wyniki badania u 38,71% dzieci. Szczególnie leki 
ototoksyczne miały duży wpływ na uszkodzenie słuchu 
u dzieci z nieprawidłowym wynikiem obu badań w obu 
uszach tj. grupie A, podobnie jak w grupie C, D i E. 
Podobnie, wysoką częstość stosowania leków ototok-
sycznych zaobserwował Pruszewicz. Pokazuje, że u 62% 
badanych przez niego dzieci zastosowano antybiotyki 
ototoksyczne [16]. Wzrost stosowania leków ototok-
sycznych, a co za tym idzie wzrost niedosłuchu u dzieci 
został zaobserwowany również w badaniach Kliniki 
Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Aka-
demii Medycznej w Lublinie. Stwierdzono, że u 52,63% 
dzieci z niedosłuchem głównym czynnikiem to powodu-
jącym było zastosowanie leków [17].  

Drugim czynnikiem ryzyka uszkodzenia słuchu ma-
jącym wpływ na zaburzenie słyszenia u dzieci w bada-
nym materiale jest wcześniactwo poniżej 33 tygodnia 
ciąży. W badanej grupie występuje u 16,56% dzieci.  
Z tym czynnikiem ryzyka wyraźnie powiązane są inne, 
takie jak: niska punktacja w skali Apgar, intensywna 
terapia powyżej 7 dni – 12,93% oraz niska masa urodze-
niowa – 9,97% oraz jednoczesne stosowanie leków oto-
toksycznych (7,87% grupy). 

Z badań przeprowadzonych przez Reroń i wsp. wy-
nika, że u 100 noworodków urodzonych z obciążonym 
wywiadem i czynnikami ryzyka, nieprawidłowy wynik 
badania stwierdzono u 64% badanych [18]. Natomiast  
w analizowanym materiale Kliniki Otolaryngologii Dzie-
cięcej w Poznaniu, niedosłuch potwierdzono u 197 dzie-
ci z 1214 badanych, co stanowi 16,23%. Odsetek dzieci, 
u których potwierdzono niedosłuch jest znacząco mniej-
szy w badaniach poznańskich.  

W krakowskich badaniach Reroń uzyskano informa-
cję na temat czynnika ryzyka mogącego spowodować 
niedosłuch w 78,20% badanych dzieci, u 21,8% etiologia 
pozostała nieznana [19]. W analizowanym materiale  
u 26,19% dzieci nie udało się zidentyfikować czynnika 
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ryzyka, a dokładniej, u 318 dzieci żaden ze wskazanych 
w ankiecie czynników ryzyka nie został ujawniony. 

Wnioski 
1. W badanym materiale Kliniki Otolaryngologii Dzie-

cięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, wiodącym czynnikiem ryzyka uszko-
dzenia słuchu u niemowląt są leki ototoksyczne – 38,71% 
badanych dzieci. 

2. Wśród dzieci, które miały nieprawidłowe wyniki za-
równo w I, jak i w II badaniu u 64,29% nie zidentyfikowa-
no żadnego z czynników ryzyka uszkodzenia słuchu okre-
ślonego w karcie badania. Z czynników określonych naj- 
większy wpływ na tę grupę miały leki ototoksyczne. 

3. W badanej grupie 1214 dzieci nie poznano przyczyny 
nieprawidłowych wyników badania emisji otoakustycznej  
u 318 dzieci, tj. 26,19% przeanalizowanych ankiet. 
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