
 

UCHO ZEWNĘTRZNE 

• małżowina 

• przewód słuchowy zewnętrzny (woszczyna)

• błona bębenkowa 

UCHO ŚRODKOWE 

• jama bębenkowa 

• młoteczek, kowadełko, strzemiączko

• trąbka Eustachiusza 

• okienko owalne i okrągłe

UCHO WEWNĘTRZNE 

• kanały półkoliste 

• ślimak 

• narząd Cortiego (komórki słuchowe zewnętrzne oraz wewnętrzne)

• Nerw słuchowy  

• Kanały półkoliste 

• Woskowina – jak czyścić ucho? 

 

I. UCHO 

przewód słuchowy zewnętrzny (woszczyna) 

młoteczek, kowadełko, strzemiączko 

okienko owalne i okrągłe 

Cortiego (komórki słuchowe zewnętrzne oraz wewnętrzne) 

jak czyścić ucho?  

 



 

Ślimak  

 

 

 

 

 

Ślimak

 

 



PRZEBIEG PROCESU SŁYSZENIA  

Dźwięk – fala słuchowa – ruch cząsteczek powietrza 

Małżowina   przewodzenie 

Przewód słuchowy  przewodzenie 

Błona bębenkowa  przewodzenie 

Kosteczki słuchowe  przewodzenie 

Komórki słuchowe  odbiór 

Nerw słuchowy   odbiór 

Wyższe piętra drogi słuchowej 

 

Nerw słuchowy VIII nerw czaszkowy Przedsionkowo-ślimakowy  

 

DROGA SŁUCHOWA  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. NIEDOSŁUCH 

RODZAJE NIEDOSŁUCHÓW  

- Przewodzeni owy 

- Odbiorczy 

- mieszany 

 

PRZYCZYNY NIEDOSŁUCHU PRZEWODZENIOWEGO  

• Zatkanie przewodu słuchowego (ciało obce, korek) 

• Zarośnięcie przewodu słuchowego (atrezja) 

• Niewykształcenie się małżowiny usznej (mikrocja) 

• Uraz błony bębenkowej 

• Nowotwory 

• Zapalenia ucha środkowego 

• Urazy mechaniczne 

• Niedrożność trąbek słuchowych 

• Otoskleroza 

 

PRZYCZYNY NIEDOSŁUCHU OBDIORCZEGO  

• Uraz akustyczny czasowy lub trwały 

• Niedosłuch starczy 

• Leki ototoksyczne  

• Zawał ucha 

• Uszkodzenia mechaniczne (złamanie kości skroniowej) 

• Uraz ciśnieniowy 

• Zatrucia chemiczne 

• Po radioterapii 

• Świnka, odra, cukrzyca, niewydolność nerek 

• Nowotwory 

• W czasie ciąży: różyczka, cmv, hormony, zatrucia (ołów, rtęć, arsen, fosfor), leki, nikotyna, 

alkohol 

• Dziedziczny 

• Urazy okołoporodowe 

• Wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, niedotlenienie, silna żółtaczka, zakażenia 

okołoporodowe  

 



LEKI OTOTOKSYCZNE  

• Antybiotyki aminoglikozydowe z grupy mycyn np. gentamycyna, streptomycyna (gruźlica) 

• Diuretyki pętlowe (układ moczowy np.: furosemid, bumetanid) 

• Leki cytostatyczne (nowotwory, np. cisplatyna) 

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne (zapalenie stawów) 

 

 

III.BADANIA SŁUCHU 

RODZAJE BADAŃ SŁUCHU  

1. Subiektywne: wymagają współpracy badanego, ich wynik zależy od koncentracji, wypoczęcia 

i zaangażowania badanego i badającego 

2. Obiektywne: nie wymagają współpracy badanego, ich wynik nie zależy od powyższych 

czynników  

 

BADANIA SUBIEKTYWNE 

• audiometria tonalna 

• audiometria zabawowa 

 

AUDIOMETRIA TONALNA  AT  

• Najważniejsze dla nas badanie 

• Pokazuje jakie dźwięki są odbierane przez komórki słuchowe, co słyszymy, a czego nie 

• Badamy czynność komórek słuchowych 

• Możliwe do wykonania u dzieci od ok. 6 rż  

• Wymaga ścisłej współpracy 

• Badany ma na uszach słuchawki, do nich co jakiś czas puszczany jest dźwięk, kiedy badany go 

słyszy naciska przycisk (lub podnosi rękę) 

• Wynik badania to audiogram  



 

 

 

JAK PRZEBIEGA BADANIE AT  

• Zaczynamy od badania słuchawką na przewodnictwo powietrzne 

• Badanie zaczynamy od 1 kHz na 10 dB  

• Szukamy progu od jakiego badany ZACZYNA słyszeć dźwięki 

• Sprawdzamy wyższe a potem niższe częstotliwości od 125 Hz (250 Hz) do 8 kHz  

• Tak powstaje krzywa przewodnictwa powietrznego (wszystkie cichsze dźwięki są dla pacjenta 

niesłyszalne) – PRÓG SŁYSZENIA  

• Przechodzimy do badania przewodnictwa kostnego  

• Badamy je od 250 Hz do 4 kHz  

• Powstaje na audiogramie krzywa przewodnictwa kostnego  

SYMBOLE  

Ucho prawe 

• Krzywa powietrzna czerwone O 

• Krzywa kostna czerwone < 

 



 

 

SYMBOLE  

Ucho lewe: 

• Krzywa powietrzna niebieskie X 

• Krzywa kostna niebieskie >  

 

 

 

AUDIOGRAM W NORMIE  

- Obie krzywe są powyżej 20 dB  

- Różnice między krzywą powietrzną a kostną nie większe niż 15 dB  

 

 



NIEDOSŁUCH ODBIORCZY  

• Obie krzywe poniżej normy 

• Nie ma rezerwy (droga powietrzna i kostna słyszymy gorzej) 

• Zazwyczaj wszystkie częstotliwości są pogorszone  

 

 

NIEDOSŁUCH ODBIORCZY WYSOKOTONOWY  

 

 

 

 



RESZTKI SŁUCHU  

 

 

URAZ  AKUSTYCZNY  

 

 

 

NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY  

• Krzywa powietrzna obniżona do max 60 dB  

• Krzywa kostna w NORMIE ! 

• Czyli jest różnica między krzywą kostną i powietrzną większa niż 15 dB – tzw REZERWA 

ŚLIMAKOWA 

 

 

 



 

NIEDOSŁUCH MIESZANY  

• Nie oznacza, że jedno ucho ma przewodzeniowy a drugi odbiorczy ☺  

• Niedosłuch ma zarówno przyczyny przewodzeniowe jak i odbiorcze (w jednym uchu) 

• Obie krzywe poniżej normy 

• Zachowana rezerwa ślimakowa (czyli kością nadal słychać lepiej)  

 

 

 

STOPNIE NIEDOSŁUCHU wg WHO  

- NIEDOSŁUCH LEKKI 21 – 40 dB  

- NIEDOSŁUCH ŚREDNI 41 – 70 dB  

- NIEDOSŁUCH ZNACZNY 71 – 90 dB  

- NIEDOSŁUCH GŁĘBOKI 91 > dB  



NIEDOSŁUCH A MOWA  

 

 

 



 

 

AUDIOMETRIA ZABAWOWA  

• Dziecko wykonuje określoną czynność kiedy usłyszy dźwięk – po to ćwiczymy warunkowanie 

słuchowe 

• W słuchawkach 

• Może być podparta bodźcem wzrokowym 

• Wyniki nanosimy na audiogram 

 

BADANIA OBIEKTYWNE 

• Otoemisje akustyczne OAE 

• ABR / ASSR 

• Audiometria impedancyjna AI 

 

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA  AI  

• Tzw. tympanometria  

• Może być DEOAE, TPOAE 

• To badanie ucha środkowego – jak pracuje błona bębenkowa, kosteczki słuchowe i trąbka 

Eustachiusza 

• TO NIE JEST BADANIE SŁUCHU TYLKO UCHA 

 

 



KSZTAŁT KRZYWYCH TYMPANOMETRYCZNYCH 

 

 

INTERPRETACJA  

• A – norma 

• As – zgrubiała błona 

• Ad – za mocne wychylenie się błony – przerwany ciąg kosteczek słuchowych 

• C- podciśnienie(trąbki słuchowe) 

• B – wysiękowe zapalenie, błona nie rusza się 

 

NORMA U DOROSŁYCH  

• Objętość przewodu słuchowego 0,3 – 1,5 ml (Compliance) SC 

• Ciśnienie od – 50 daPa do + 50 daPa  (Pressure) MEP  

 

NORMA U DZIECI  

• Objętość przewodu słuchowego 0,3 – 0,8 (Compliance) SC 

• Ciśnienie od – 150 daPa do + 50 daPa (Pressure) MEP 



 

 

 

 

PO CO NAM AI?  

Audiometria impedancyjna umożliwia rozpoznanie takich schorzeń ucha środkowego jak: 

– dysfunkcja trąbki słuchowej, 

– wysiękowe zapalenie ucha środkowego, 

– otoskleroza, 

– przerwanie łańcucha kosteczek; 

 

OTOEMISJE AKUSTYCZNE OAE  

• jest to sygnał akustyczny wygenerowany przez komórki słuchowe zewnętrzne, samoistnie lub 

w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy 

 



 

 

Mogą być: 

• Spontaniczne (samoistne) – u 27% mężczyzn i 49 % kobiet z normą słuchu 

• Wywołane dźwiękiem – u 99 % osób (TEOAE oraz DPOAE)  

 

Badanie otoemisji - powinno być poprzedzone badaniem AI (tympanometria). 

   Na wynik badania  OAE, ma wpływ nieprawidłowe przewodzenie dźwięków, m.in.: 

    - niedrożność przewodu słuchowego  

  - podciśnienie w jamie bębenkowej (niedosłuch przewodzeniowy). 

 

MOŻLIWE WYNIKI  

• PASS – norma – są otoemisje  

• REFER – kontrola – nie ma otoemisji  

• Wynik KONTROLA nie oznacza niedosłuchu. Najczęściej u noworodków spowodowany jest 

zalegającą mazią płodową. 

• Jeżeli po wyniku NORMA będzie wynik KONTROL może to świadczyć o rozwijającym się 

zapaleniu ucha 

 

ABR  oraz  ASSR  

• To badania potencjałów wywołanych z pnia mózgu 

• Podłączamy cztery elektrody (czoło, pod okiem, na wyrostkach sutkowatych) 



• Do uszu za pomocą słuchawek podajemy dźwięki a aparatura odnotowuje w elektrodach 

zmiany potencjału elektrycznego na skórze  

 

WYNIKI ABR  

• Wyniki potencjałów przedstawione są na wykresie w postaci fal – osoba oceniająca badanie 

szuka fali V 

• Badane są niskie częstotliwości oraz 2 kHz i 4 kHz – wyniki nanosimy na audiogram i 

uzyskujemy uśredniony dla reszty częstotliwości wynik 

 

 

WYNIKI  ASSR  

• Urządzenie do badania samo wylicza i przedstawia na audiogramie próg słyszenia 

• Badane są częstotliwości 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz  

JAK TO WYGLĄDA NA AUDIOGRAMIE?  

 



 

JAK WŁOŻYĆ BATERIĘ DO APARATU ? 

- Plusem do góry 

- Plasterki na baterii  

 

 

 

JAK SPRAWDZIĆ CZY APARAT DZIAŁA 

- Wystarczy zamknąć go w dłoni 

- Jeśli nie piszczy należy wymienić baterię

- Jeśli nadal nie piszczy rodzic lub protetyk słuchu musi sprawdzić drożność dźwiękowodu i 

wkładki 

- Diody (ale czasem są wyłączone)

- Sprawdzenie baterii w testerze 

- Melodyjka w aparatach :

- Przy włączaniu 

- Przy rozładowaniu baterii

 

 

IV. APARATY 

JAK WŁOŻYĆ BATERIĘ DO APARATU ?  

JAK SPRAWDZIĆ CZY APARAT DZIAŁA  

Wystarczy zamknąć go w dłoni – powinien piszczeć 

Jeśli nie piszczy należy wymienić baterię 

Jeśli nadal nie piszczy rodzic lub protetyk słuchu musi sprawdzić drożność dźwiękowodu i 

Diody (ale czasem są wyłączone) 

Sprawdzenie baterii w testerze  

Melodyjka w aparatach : 

Przy rozładowaniu baterii 

 

Jeśli nadal nie piszczy rodzic lub protetyk słuchu musi sprawdzić drożność dźwiękowodu i 


