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Wprowadzenie. Lokalizacja słuchowa jest jednym ze sposobów 
orientacji przestrzennej pozwalającym na ocenę otaczającego 
środowiska za pomocą informacji akustycznych. Jakość słyszenia 
kierunkowego jest szczególnie istotna dla osób z uszkodzeniem 
narządu słuchu.
Cel pracy. Ocena kąta ostrości słyszenia kierunkowego u cho-
rych po przebytym nagłym niedosłuchu czuciowo-nerwowym 
(NNCN).
Materiał i metody. Autorzy ocenili słyszenie kierunkowe u 61 
chorych, którzy przebyli, co najmniej rok wcześniej, nagły niedo-
słuch czuciowo-nerwowy. Wśród nich było 26 osób, u których 
uprzednie leczenie NNCN zakończyło się poprawą słuchu oraz 
35 osób, u których stan słuchu nie uległ poprawie.
Wyniki. Zaburzenia kąta ostrości słyszenia kierunkowego 
(KOSK) oceniane co najmniej po roku od zakończeniu leczenia 
wykryto aż u 51 z 61 badanych (83,6%). W większości były to 
zaburzenia jednostronne (33/61 – 54,1%), głównie po stro-
nie uszkodzenia słuchu; zaburzenia obustronne stwierdzano 
rzadziej, u 18 z 61 badanych (29,5%). Zaburzenia słyszenia 
kierunkowego stwierdzano częściej u chorych, u których nie 
uzyskano poprawy słuchu (94,3%) niż u chorych, u których 
leczenie zakończyło się poprawą słuchu (69,2%).
Wnioski. Zaburzenia kąta ostrości słyszenia kierunkowego są 
częstym problemem u chorych z przebytym nagłym czuciowo-
nerwowym niedosłuchem i dotyczą w głównej mierze pacjen-
tów, u których nie uzyskano poprawy słuchu.

Słowa kluczowe: słyszenie kierunkowe, kąt ostrości słyszenia 
kierunkowego (KOSK), nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy

Introduction. Auditory localization is one of the ways of spatial 
orientation which helps to evaluate the surrounding environ-
ment on the basis of acoustic information. Quality of directional 
hearing is especially important to people with impaired hearing 
organs.
Aim. The evaluation of the angle of directional hearing in 
patients who experienced a sudden sensorineural hearing loss 
(SSHL).
Material and methods. The authors evaluated the status of 
directional hearing of 61 patients who experienced SSHL at least 
one year earlier. Among them there were 26 patients whose 
treatment of SSHL resulted in an improvement of hearing and 
35 patients whose hearing did not improve as a result of the 
treatment.
Results. Disturbances of angle of directional hearing acuity were 
diagnosed after at least one year from the end of the treatment 
in 51 of 61 patients (83.6%). The majority of disturbances were 
one-sided (33/61 – 54.1%), mainly on the side where the ear 
was impaired; two-sided disturbances were rarer and occurred 
in 18 (29.5%) of 61 patients. Disturbances of directional hearing 
were diagnosed more often among patients who did not show 
improvement of hearing (94.3%) than among patients whose 
treatment was successful (69.2%).
Conclusions. Disturbances of angle of directional hearing acuity 
are a frequent problem in patients who experienced a sudden 
sensorineural hearing loss, affecting mainly those patients in 
whom the hearing had not been improved.

Key words: directional hearing, angle of directional hearing 
acuity (ADHA), sudden sensorineural hearing loss
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la Specjalistycznego w Słupsku. Końcowej analizie 
poddano wyniki badań 61 chorych, którzy zgłosili 
się na badanie kontrolne w okresie co najmniej 
roku od zakończenia leczenia. Wśród nich było 28 
mężczyzn (średnia wieku 46,1±16,8 lat) oraz 33 
kobiety (średnia wieku 53,8±13,1 lat).
 Badanych podzielono na dwie grupy: A – 26 
chorych z poprawą słuchu po leczeniu NNCN 
i grupę B – 35 chorych bez poprawy słuchu po prze-
prowadzonym uprzednio leczeniu NNCN. Grupę 
kontrolną stanowiło 68 ochotników, w wieku 21-80 
lat, w większości studenci i personel średni Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród nich było 
31 mężczyzn (średnia wieku 50,2±17,9 lat) oraz 37 
kobiet (średnia wieku 52,1±14,4 lat).
 Do badań włączono chorych spełniających 
warunki określone w definicji NNCN przedsta-
wionej w 2000 r. przez NIDCD (National Institute 
on Deafness and Other Communication Disorders) 
działający w ramach NIH (National Institutes of He-
alth) mówiącej, że jest to idiopatyczny (nieznanego 
pochodzenia) ubytek słuchu o co najmniej 30 dB, 
w co najmniej 3 sąsiadujących ze sobą częstotliwoś-
ciach, pojawiający się nagle, w okresie do trzech 
dni [10].

Audiometria tonalna

 Audiometrię tonalną progową dla przewodni-
ctwa powietrznego i kostnego wykonywano przy 
użyciu audiometru Midimate 622, firmy Madsen 
Electronics. Oceniano próg słuchu dla przewod-
nictwa powietrznego w zakresie częstotliwości od 
0,5 kHz do 8 kHz (0,5-1-2-4-6-8 kHz), dla przewod-
nictwa kostnego w zakresie częstotliwości od 0,5 do 
4 kHz (0,5-1-2-4 kHz).
 Stan słuchu określano stosując kryteria au-
diometryczne stopnia uszkodzenia słuchu oraz 
kryteria audiometryczne oceny wyników leczenia 
NNCN określone w 1997 r. przez Grupę Badawczą 
Nagłej Głuchoty Japońskiego Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej (Sudden Sensorineural Hearing 
Loss Research Group of the Japanese Ministry of He-
alth and Welfare) [11]. Stopień uszkodzenia słuchu 
określano analizując średni wynik audiometryczny 
uszkodzenia słuchu w pięciu częstotliwościach 
(0.5, 1, 2, 4, 8 kHz). Wyróżniono cztery stopnie 
uszkodzenia słuchu: stopień I (<40 dB), stopień II 
(40-60 dB), stopień 3 (60-90 dB), stopień 4 (>90 dB). 
Wyniki leczenia określano jako: wyleczenie (popra-
wa słuchu o co najmniej 20 dB w każdej z pięciu 
ww. częstotliwości bądź powrót słuchu do stanu jak 
w uchu zdrowym); istotna poprawa (średnia popra-
wa o co najmniej 30 dB w badanych pięciu często-
tliwościach); nieznaczna poprawa (średnia poprawa 

WSTĘP

 Słyszenie obuuszne (binauralne) jest naturalną 
funkcją zdrowego układu słuchowego prowadzącą 
do docierania większej dawki informacji do kory 
mózgowej. Dźwięki lokalizujemy dzięki binauralnej 
różnicy czasu oraz binauralnej różnicy intensywno-
ści. Lokalizacja słuchowa jest jednym ze sposobów 
orientacji przestrzennej pozwalającym na ocenę 
otaczającego środowiska za pomocą informacji 
akustycznych. Jakość słyszenia kierunkowego jest 
szczególnie istotna dla osób z uszkodzeniem narządu 
słuchu.
 Parametrem, który umożliwia spostrzeganie 
przez badanych małych zmian kierunku, z którego 
dochodzi dźwięk jest wielkość kątowa określana 
przez badanego jako najmniejsza spostrzegana 
zmiana kąta, z którego dochodzi dźwięk względem 
położenia źródła dźwięku odniesienia (MMA, mi-
nimum audible angle). Najmniejszy kąt pomiędzy 
dwoma położeniami źródła dźwięku, kiedy bada-
ny już rozpoznaje, że obydwa sygnały dochodzą 
z dwóch różnych miejsc przestrzeni określane są 
jako kąt ostrości słyszenia kierunkowego (KOSK).
 Słyszenie kierunkowe jest filogenetycznie star-
sze od innych czynności ucha, takich jak percepcja 
mowy, muzyki, tonu czystego czy dźwięków środo-
wiska. W lokalizacji dźwięku dużą rolę odgrywają 
synapsy w obrębie komórek zwojowych pnia móz-
gu.
 Głównym skutkiem nagłego niedosłuchu czu-
ciowo-nerwowego (NNCN), oprócz utrudnionego 
rozumienia mowy na tle szumów oraz zaburzo-
nego odbioru dźwięku po stronie ucha, jest utrata 
zdolności oceny kierunku dobiegającego dźwięku 
(słyszenia kierunkowego) prowadząca do braku 
słyszenia przestrzennego i zmniejszenia natężenia 
odbieranych dźwięków [1-4].
 Z dokonanej przez nas analizy dostępnego piś-
miennictwa wynika, że zarówno na świecie (w tym 
w Polsce), nie przeprowadzono dotychczas badań 
klinicznych nad słyszeniem kierunkowym u chorych 
z NNCN. Badania kliniczne słyszenia kierunkowego 
w innych chorobach przeprowadzili w Polsce m.in. 
Pruszewicz i wsp. [5], Przewoźny [6], Szmeja i wsp. 
[7,8], Zakrzewski [9].
 Celem pracy jest ocena kąta słyszenia ostrości 
słyszenia kierunkowego u chorych po przebytym na-
głym niedosłuchu czuciowo-nerwowym (NNCN).

MATERIAŁ I METODY

 Materiał badań obejmował 120 chorych le-
czonych w latach 2001-2010 z powodu NNCN 
w Oddziale Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpita-
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o 10-29 dB w pięciu badanych częstotliwościach); 
brak poprawy (średnia poprawa mniejsza niż 10 
dB w pięciu badanych częstotliwościach). Wyniki 
badań audiometrycznych wykonanych bezpośred-
nio po zakończeniu leczenia NNCN porównano 
z wynikami badań wykonanych w trakcie badania 
kontrolnego (co najmniej rok po zakończeniu lecze-
nia).

Badania kąta ostrości słyszenia kierunkowego

 Badania kąta ostrości słyszenia kierunkowego 
(KOSK) zostały przeprowadzone w gabinecie po-
siadającym izolację akustyczną. Układ pomiarowy 
został zbudowany przez głównego badacza (M.G.). 
Budowę układu pomiarowego przedstawia rycina 1.

natężenia dźwięku Modular Precision Sound Analy-
zer typ 2260 firmy Brüel&Kjaer przy odpowiednich 
nastawach potencjometru wzmacniacza. Miernik 
natężenia dźwięku został udostępniony przez 
Katedrę Systemów Multimedialnych Politechniki 
Gdańskiej (kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej 
Czyżewski). Kalibracja polegała na pomiarze 5-se-
kundowego poziomu równoważnego dźwięku w dB 
SPL. Za pomocą stalowego obrotowego ramienia 
dokonywano przesuwu głośnika metodą postępu-
jącą. Głośnik był trwale umocowany do obrotowe-
go ramienia. Na tym ramieniu zainstalowano po 
przeciwnej stronie drugi identyczny głośnik, który 
stanowił przeciwwagę, lecz nie emitowano z niego 
sygnału dźwiękowego. Całe ramię zainstalowane 
było obrotowo na trzpieniu przymocowanym do 
sufitu z możliwością regulacji jego wysokości. Do 
ramienia po przeciwnej stronie aktywnego głośnika 
zamocowano laserowy wskaźnik, którego plamka 
po włączeniu wskazywała kąt przesuwu ramienia na 
wyskalowanej co 1º drewnianej tarczy w kształcie 
okręgu, umocowanej na suficie ponad urządzeniem. 
Odległość głośnika aktywnego od środka głowy 
badanego wynosiła 60 cm i była niezmienna.
 Podczas badania chory siedział z zamkniętymi 
oczami na fotelu z podpórką pod głowę (fotel la-
ryngologiczny z napędem elektrycznym firmy RQL 
GOLEM) aby uniemożliwić dodatkowe ruchy głową. 
Pomiaru dokonywano dla azymutów 45º, 90º i 135º 
(badany był skierowany do aktywnego głośnika 
uchem prawym) oraz azymutów 225º, 270º i 315º 
(badany był skierowany do aktywnego głośnika 
uchem lewym). Dla azymutu 0º głośnik znajdował 
się na wprost twarzy badanego, natomiast dla azy-
mutu 180º z tyłu głowy. Badanie rozpoczynano od 
azymutu 0º metodą postępującą, a kończono dla 
azymutu 315º. Każdorazowo punktem odniesienia 
był jeden z 8 badanych azymutów. Do pomiaru użyto 
sygnału tonalnego o częstotliwości 1 kHz i poziomie 
ciśnienia akustycznego 100 dB SPL. Wybór ten był 
podyktowany długością ramienia pomiarowego. Sek-
wencja i czasy narastania sygnałów były identyczne 
jak w metodzie zaproponowanej przez Niewiarowi-
cza i wsp. [12]. Pierwszy sygnał trwał 1 sek., po nim 
następowała pauza trwająca 2,5 sek., następnie drugi 
sygnał również trwał 1 sek. a po nim pauza trwająca 
4,5 sek. Czasy narastania i zaniku wynosiły 50 ms. 
Pierwszy sygnał był podawany na badanym azymu-
cie a drugi metodą postępującą z przesunięciem o 1º 
przy każdym cyklu. Badany był instruowany aby 
informować słownie („tak” lub „nie”) badającego, 
kiedy drugi dźwięk będzie przez niego rejestrowa-
ny w innym punkcie przestrzeni. Ta wartość była 
zapisywana w specjalnie przygotowanym formula-
rzu jako KOSK dla danego azymutu. Przy każdym 

Ryc. 1. Zestaw pomiarowy do badania KOSK; 1 - wyskalo-
wana tablica z podziałką kątową; 2 – ramię metalowe do 
przesuwu zestawu głośnikowego; 3 – głośnik satelitarny 
SAT-TS 8; 4 – fotel laryngologiczny z napędem elektrycz-
nym z podpórką; 5 – wzmacniacz PMA-510AE firmy 
Denon z odtwarzaczem DVD-1740, firmy Denon

 Sygnał dźwiękowy stosowany podczas badania 
wygenerowano komputerowo i zapisano na pły-
cie CD. Sygnał odtwarzano z odtwarzacza DVD-
1740, firmy Denon, który po wzmocnieniu przez 
wzmacniacz PMA-510AE, firmy Denon, podawa-
no na zestaw głośnikowy wysokotonowy SAT-TS 
8 (impedancja 8 W, pasmo przenoszenia 115 Hz 
– 20 kHz). Aby określić poziom ciśnienia akustycz-
nego w miejscu, gdzie w czasie badania znajdowała 
się głowa badanego, zmierzono wartości ciśnienia 
równoważnego dźwięku z zastosowaniem miernika 
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azymucie dokonywano podwójnego pomiaru z od-
chyleniami w prawo i w lewo, a ostateczny wynik 
był średnią arytmetyczną tych dwóch wyników.
 Przed rozpoczęciem badań określono wartości 
średniej, 95 percentyla, 5 percentyla, mediany i 3 
kwartyla KOSK w sześciu przedziałach wiekowych 
(21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 lat) two-
rzących 60 osobową grupę kontrolną. Stanowili ją 
ochotnicy (pracownicy ochrony zdrowia, studenci), 
bez żadnych schorzeń otolaryngologicznych. Zgod-
nie z zaleceniami podawanymi przez Kruk-Zagajew-
ską [13] za górną granicę normy ustalono wartość 
95 percentyla. Wyniki wyższe od tych wartości 
w grupie badanej oceniano jako nieprawidłowe.
 Wyniki uzyskane w grupie badanej podzielono 
na prawidłowe, jeżeli wynik dla każdego z azymu-
tów nie przekraczał normy oraz nieprawidłowe, 
jeżeli przynajmniej dla jednego azymutu uzyskano 
wynik nieprawidłowy. W przypadku gdy nieprawid-
łowe wartości KOSK uzyskiwano przynajmniej dla 
jednego azymutu z 45º, 90º i 135º wynik ten uzna-
wano jako jednostronnie nieprawidłowy kąt ostrości 
słyszenia kierunkowego po stronie prawej. W przy-
padku gdy nieprawidłowe wartości KOSK uzyski-
wano przynajmniej dla jednego azymutu z 225º, 
270º i 315º wynik ten uznawano jako jednostronnie 
nieprawidłowy kąt ostrości słyszenia kierunkowego 
po stronie lewej. W przypadku gdy nieprawidło-
we wartości KOSK uzyskiwano przynajmniej dla 
jednego azymutu z 45º, 90º i 135º i jednocześnie 
przynajmniej dla jednego azymutu 225º, 270º i 315º 
wynik ten uznawano jako obustronnie nieprawid-
łowy kąt ostrości słyszenia kierunkowego. Niepra-
widłowy izolowany wynik dla azymutu 0º oraz 180º 
włączano do innych zaburzeń lokalizacji dźwięku.

Analiza statystyczna

 Analiza statystyczna została przeprowadzona 
z użyciem pakietu oprogramowania statystycznego 
STATISTICA PL 10 (w którym obliczenia wykonano 
stosując jako graniczny poziom istotności p=0,05) 
oraz Microsoft Excel 2010.Statystykę opisową 
przedstawiono w postaci średnich wartości, odchy-
lenia statystycznego oraz mediany, zaś w niektórych 
przypadkach podano również zakres zmiennych 
(minimum i maksimum). Dla cech jakościowych sta-
tystykę podano w postaci częstości występowania. 
Badanie normalności rozkładu przeprowadzono za 
pomocą testu W Shapiro-Wilka. Badanie jednorod-
ności wariancji w przypadku porównywania dwóch 
grup wykonano testem F Snedecora. Do wniosko-
wania statystycznego zastosowano statystyczne testy, 
zarówno parametryczne jak i nieparametryczne, 
w zależności od charakteru, wielkości i liczby grup 

porównawczych, rodzaju skali pomiarowej oraz 
charakteru rozkładu zmiennej. Najczęściej wyko-
rzystywanymi testami były: test t, test U Mann’a 
Whitney’a, test ANOVA rang Kruskala-Wallisa, test 
kolejności par Wilcoxona. W analizie (ocenie) róż-
nic międzygrupowych dla zmiennych jakościowych 
niepowiązanych wykorzystano nieparametryczny 
test chi-kwadrat stosując w uzasadnionych przypad-
kach modyfikacje tego testu (poprawkę Yates’a lub 
dokładny test Fischera). W analizie w szczególności: 
różnice stopnia uszkodzenia słuchu u tych samych 
osób przed- i bezpośrednio po leczeniu (w dB) wery-
fikował test Wilcoxona (różnice między pomiarami 
u tych samych osób). Wyniki testów uznawano za 
istotne, począwszy od poziomu istotności p=0,05. 
W przypadku, gdy p>0,05 podawano obliczony 
poziom istotności statystycznej p.

WYNIKI

 Badania audiometryczne wykazały uszkodzenie 
słuchu: stopnia I – u 16 chorych, stopnia II – u 14 
chorych, stopnia III – u 11 chorych, stopnia IV – u 20 
chorych.
 Wyniki leczenia NNCN: wyleczenie – 16 cho-
rych (26,2%), istotna poprawa – 2 chorych (3,3%), 
nieznaczna poprawa – 8 chorych (13,1%), brak 
poprawy – 35 chorych (57,4%).
 Wartości badania kąta ostrości słyszenia kierun-
kowego (KOSK) w grupie kontrolnej przedstawia 
tabela I.
 Porównanie wyników badania KOSK w grupie 
chorych z poprawą i bez poprawy słuchu wykona-
nych w trakcie badania kontrolnego przedstawia 
tabela II. W grupie chorych, u których nastąpiła 
poprawa słuchu (grupa A) nieprawidłowy wynik 
badania KOSK ustalono u 18 z 26 chorych (69,2%). 
Wynik nieprawidłowy dla 1-4 azymutów wystąpił 
u 13 chorych, a dla więcej niż 4 azymutów – u 6 
chorych. Dla wszystkich 8 azymutów nieprawid-
łowości nie stwierdzono. Wynik jednostronnie 
nieprawidłowy uzyskano u 10 badanych (38,4%), 
z czego u 7 (26,8%) nieprawidłowy wynik KOSK 
stwierdzono po stronie niedosłuchu, u 3 (11,6%) 
po stronie przeciwnej do niedosłuchu i u 8 chorych 
(30,8%) – obustronnie.
 W grupie chorych, u których co najmniej po 
roku od zakończenia leczenia nie stwierdzono 
poprawy słuchu (grupa B) nieprawidłowy wynik 
badania KOSK ustalono u 33 z 35 chorych (94,3%). 
U wszystkich 33 chorych nieprawidłowy wynik 
KOSK uzyskano jedynie dla 1-4 azymutów. Wynik 
jednostronnie nieprawidłowy uzyskano u 23 bada-
nych (65,7%), z czego u 20 (57,1%) nieprawidłowy 
wynik KOSK stwierdzono po stronie niedosłuchu, 



133Gromnicki M i wsp.   Kąt ostrości słyszenia kierunkowego u chorych po przebytym nagłym niedosłuchu ...

Tabela I. Wartości średniej, 95 i 5 percentyla, mediany i 3 kwartyla kąta ostrości słyszenia kierunkowego (KOSK) w 6 przedziałach 
wiekowych grupy kontrolnej. Zaznaczono wartości 95 percentyla – górnej granicy normy°

Przedział wiekowy 
/ Liczebność badanej 
grupy osób

Rodzaj 
wartości 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°

średnia 5,9 5,4 9,0 6,4 5,8 10,8 6,1 3,9
21-30 lat / 10 95 percentyl 11,6 9,3 14,6 10,4 8,6 16,6 12,0 7,6

5 percentyl 1,5 2,5 3,9 3,5 3,5 4,9 2,5 1,5
mediana 5,5 5,0 9,0 5,5 5,5 9,5 5,0 3,0
3 kwartyl 8,5 6,8 10,8 7,8 7,5 15,3 8,3 6,3
średnia 6,0 5,8 9,7 6,4 6,0 12,7 8,4 6,4

31-40 lat / 10 95 percentyl 8,8 9,3 11,6 10,3 9,3 17,3 10,6 9,3
5 percentyl 4,0 3,5 7,5 3,0 2,9 7,5 4,9 3,5
mediana 5,5 5,0 10,0 5,5 6,0 12,5 8,5 6,0
3 kwartyl 7,4 7,9 10,5 8,0 7,8 14,8 9,9 8,4
średnia 6,5 10,8 11,4 10,4 9,1 12,3 9,6 5,9

41-50 lat / 10 95 percentyl 8,8 15,6 15,1 15,6 12,6 18,0 12,1 10,1
5 percentyl 4,5 4,5 6,4 3,9 3,5 8,0 5,5 2,5
mediana 6,5 11,3 12,0 11,0 10,3 11,5 10,0 5,5
3 kwartyl 7,8 13,8 13,8 14,1 11,8 15,3 11,0 8,3
średnia 9,5 10,8 11,4 10,4 9,4 16,0 12,9 7,9

51-60 lat / 10 95 percentyl 11,6 12,3 20,1 13,6 12,3 18,8 16,6 11,8
5 percentyl 7,5 9,5 3,5 8,5 6,5 13,0 8,9 4,5
mediana 9,3 11,0 11,8 10,0 10,0 15,5 12,8 8,0
3 kwartyl 10,8 11,0 15,3 11,1 10,4 18,0 15,0 10,4
średnia 9,5 11,9 11,4 10,7 10,1 17,0 13,5 11,6

61-70 lat / 10 95 percentyl 12,3 15,7 16,6 14,8 13,8 22,1 20,1 14,6
5 percentyl 6,7 9,5 6,5 6,0 5,5 11,5 8,9 7,3
mediana 9,5 11,3 11,8 11,5 11,3 18,5 12,8 11,8
3 kwartyl 10,8 13,0 13,8 13,8 13,0 19,4 14,9 13,4
średnia 12,3 13,9 15,7 13,8 14,2 18,3 13,8 13,2

71-80 lat / 18 95 percentyl 17,8 20,3 21,4 19,0 17,6 22,7 17,4 17,2
5 percentyl 7,9 8,4 11,4 8,0 9,0 11,9 8,4 9,9
mediana 12,3 13,5 15,5 14,3 14,5 19,8 14,3 13,3
3 kwartyl 13,9 16,0 16,4 15,8 16,2 20,0 16,0 14,4

Tabela II. Wyniki badania KOSK całej grupy chorych z NNCN badanych w okresie co najmniej roku od zakończenia leczenia

Rodzaje wyników KOSK
Grupa A Grupa B Razem

n % n % n %
Norma wiekowa 8 30,8 2 5,7 10 16,4
Wynik nieprawidłowy 18 69,2 33 94,3 51 83,6
– jednostronnie 10 38,4 23 65,7 33 54,1
     po stronie niedosłuchu 7 26,8 20 57,1 27 45,9
      po stronie przeciwnej 3 11,6 3 8,6 6 8,2
– obustronnie 8 30,8 10 28,6 18 29,5
Razem 26 100,0 35 100,0 61 100,0
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a u trzech (8,6%) po stronie przeciwnej do niedo-
słuchu i u 10 chorych (28,6%) – obustronnie.
 Nieprawidłowy wynik badania KOSK co naj-
mniej po roku od zakończenia leczenia NNCN 
stwierdzono u 51/61 chorych (83,6%), u 27/51 spo-
śród nich było to zaburzenie słyszenia kierunkowego 
występujące po stronie niedosłuchu, natomiast u 
6/51 zaburzenie słyszenia kierunkowego występo-
wało po stronie przeciwnej do niedosłuchu. U 18/51 
chorych stwierdzono zaburzenia słyszenia kierunko-
wego obustronne, zaś u 10/61 (16,4%) chorych nie 
wykazano zaburzeń słyszenia kierunkowego. Zabu-
rzenia słyszenia kierunkowego stwierdzano częściej 
u chorych, u których nie uzyskano poprawy słuchu 
po leczeniu (33/35 – 94,3%) niż w grupie chorych 
z poprawą słuchu (18/26 – 69,2%). Różnica ta byłą 
statystycznie znamienna (p <0,05).

DYSKUSJA

 Zdolność lokalizacji źródła dźwięku, której 
synonimem jest słyszenie kierunkowe, należy do 
wyższych czynności słuchowych. Jest to zjawisko 
filogenetycznie starsze od odbioru tonów czystych 
i mowy [14]. Pierwsze próby badania tej zdolności 
przypisuje się Politzerowi, który w 1867 roku wpro-
wadził metodę polegającą na określaniu położenia 
źródła dźwięku przez wskazywanie go przy pomocy 
palca lub ręki [cyt. za 15]. Modyfikacją tej metody 
było badanie zaproponowane przez Preyera w 1881 
roku, w którym badany określał słowami umiejsco-
wienie źródła dźwięku.
 W 1901 roku Pierce zaproponował, aby badany 
ręcznie przesuwał źródło dźwięku do odpowiedniej 
pozycji [cyt. za 14]. Badania lokalizacji dźwięku 
podobną metodą jak Preyer rozpoczął w Polsce 
Zakrzewski w 1933 i 1937 roku [16,17]. W prze-
prowadzonym przez niego eksperymencie badany 
znajdujący się w środku sfery, w której rozmieszczo-
no 13 głośników, wskazywał ręką lokalizację źródła 
dźwięku z jednoczesnym określeniem słownym, 
gdzie to źródło się znajdowało. Bardziej zaawan-
sowaną metodę badania lokalizacji dźwięku podał 
Matzker w 1959 i 1960 roku [18,19]. Polegała ona 
na zastosowaniu sztucznego opóźnienia bodźca aku-
stycznego docierającego do jednego ucha w stosunku 
do drugiego. Jako pierwsi lokalizację dźwięku u cho-
rych z udarem mózgu przeprowadzili Sanchez-Longo 
i wsp. w 1958 roku [20]. Do tej oceny wykorzystali 
oni perymetr okulistyczny z umieszczaną w 13 róż-
nych pozycjach słuchawką audiometru. Wynikiem 
był kąt wskazywany przez chorego w stosunku do 
rzeczywistej pozycji źródła dźwięku.
 Metoda określania kąta ostrości słyszenia 
kierunkowego (KOSK) po raz pierwszy została za-

stosowana przez Wilską w 1938 roku [21]. Użyła 
ona dwóch głośników, które zbliżano i oddalano 
w stosunku do siebie po obwodzie koła, w środku 
którego znajdował się badany. Wynikiem badania 
był kąt zawarty między promieniami łączącymi 
środek koła z punktami położenia głośników. Ba-
danie KOSK po raz pierwszy w Polsce, w praktyce 
klinicznej zastosował Zakrzewski w 1960 roku. 
Zredukował on swój poprzedni zestaw pomiarowy 
do jednego głośnika [22]. W naszych badaniach 
wykorzystaliśmy tę metodę wprowadzając do niej 
nieznaczne modyfikacje.
 Badanie KOSK w praktyce klinicznej znalazło 
dość szerokie zastosowanie [7,8,13,20,22-25]. 
W 1964 roku Szmeja i wsp. [7] stwierdzili pogar-
szanie się zdolności lokalizacji dźwięku, u osób 
starszych z prawidłowym słuchem. Badania te po-
twierdziła Kruk-Zagajewska [13,26] w 1980 i 1981 
roku na grupie 315 zdrowych osób w wieku od 15 do 
80 lat. Wykazała ona brak różnic w badaniu KOSK 
u kobiet i mężczyzn. Zakrzewski [9] wykazał ponad-
to, że zdolność lokalizacji dźwięku jest niezależna 
od ocenianego w próbie kalorycznej i obrotowej 
stanu narządu przedsionkowego.
 W 1966 roku Szmeja i wsp. [8,27] zbadali grupę 
70 chorych z chorobą Ménière’a oraz 38 chorych 
z guzami nerwu słuchowego. W grupie chorych 
z chorobą Ménière’a lokalizacja dźwięku była lepsza 
niż wśród osób zdrowych, podczas gdy u 38 chorych 
z guzami nerwu VIII stwierdzano głębokie zaburze-
nia lokalizacji dźwięku, tożstronne z guzem.
 W 1972 roku Pruszewicz i wsp. [5] opisali 
zaburzenia lokalizacji dźwięku u chorych z niedo-
czynnością nadnerczy. U 14 z 29 badanych chorych 
stwierdzili wartości kątowe KOSK wyższe niż u osób 
zdrowych w tym samym wieku.
 W 1977 roku Szmeja i wsp. [25] opisali zbior-
cze wyniki badań KOSK prowadzonych od 1958 
roku w Klinice Poznańskiej, w 6 grupach chorych: 
1. w chorobie Ménière’a (70 badanych), 2. w po-
urazowym uszkodzeniem pnia mózgu (30 bada-
nych), 3. w stwardnieniu rozsianym (60 badanych), 
4. w guzach kąta mostowo-móżdżkowego (70 bada-
nych), 5. po leczeniu chirurgicznym padaczki skro-
niowej (50 badanych); 6. po leczeniu chirurgicznym 
ropni płata skroniowego (10 badanych). W chorobie 
Ménière’a u wszystkich chorych potwierdzono 
bardzo dobrą lokalizację dźwięku, natomiast w po-
urazowych uszkodzeniach pnia mózgu wykazano 
duże zaburzenia lokalizacji, obecne również przy 
prawidłowym audiogramie tonalnym. U chorych 
na stwardnienie rozsiane zaburzenia lokalizacji 
dźwięku stwierdzono u 38 na 60 badanych, mimo 
niewielkiego ubytku słuchu. U chorych z guzami 
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kąta mostowo-móżdżkowego stwierdzono wyraźne 
zaburzenia lokalizacji po stronie guza, zależne od 
zaawansowania choroby. W początkowym okresie 
rozwoju guza kąta mostowo-móżdżkowego były 
to zaburzenia lokalizacji dźwięku po stronie guza, 
w bardziej zaawansowanych przypadkach (bez do-
kładnego podania stadium choroby lub wielkości 
guza) obserwowano obustronne zaburzenia lokali-
zacji dźwięku, szczególnie w azymutach 90º i 270º 
lub całkowite upośledzenie tej funkcji. U chorych po 
resekcji płata skroniowego z powodu padaczki skro-
niowej lub po ewakuacji ropnia płata skroniowego 
występowały znaczne zaburzenia lokalizacji dźwię-
ku w tzw. azymutach skroniowych (45º i 315º).
 Przewoźny dokonując w 2007 r. oceny stanu 
słuchu u chorych we wczesnym okresie udaru nie-
dokrwiennego mózgu określił częstość występo-
wania niedosłuchu na 73,3%, z czego aż u 88,3% 
był to niedosłuch czuciowo-nerwowy. Autor u tych 
chorych wykazał występowanie zaburzeń lokaliza-
cji dźwięku aż u 81,7% chorych, w tym u 61,7% 
badanych zaburzenia miały charakter jednostronny, 
a u 30% obustronny. U chorych z jednostronnym 
upośledzeniem lokalizacji dźwięku po stronie 
zmiany niedokrwiennej mózgu przeważały zmiany 
niedokrwienne płata ciemieniowego a u chorych 
z jednostronnym upośledzeniem lokalizacji dźwię-
ku po stronie przeciwnej od zmiany niedokrwien-
nej dominowały zmiany w płacie skroniowym 
i ciemieniowym. U chorych z jednostronnym 
upośledzeniem lokalizacji dźwięku w przypadku 
obustronnych zmian niedokrwiennych dominowały 
zmiany w płacie skroniowym [6]. Częstość zaburzeń 
lokalizacji dźwięku w udarze niedokrwiennym 
mózgu wykazana przez Przewoźnego jest zbliżona 
do uzyskanego przez Sancheza-Longo i wsp. (7 na 
10 chorych – 70%) [20] czy Szmeję i wsp. [8]. Ci 
ostatni autorzy badając chorych z inną chorobą 
układu nerwowego – stwardnieniem rozsianym, 
wykazali zaburzenia lokalizacji dźwięku u 38 na 
60 badanych (63,3%) a w przypadku guzów kąta 
mostowo-móżdżkowego i ogniskowych uszkodzeń 
pnia mózgu zaburzenia te dotyczyły wszystkich 
badanych chorych.
 Ze względu na brak w dostępnym piśmienni-
ctwie badań dotyczących problematyki zaburzeń 

słyszenia kierunkowego w nagłym niedosłuchu 
czuciowo-nerwowym niemożliwe jest przeprowa-
dzenie analizy porównawczej uzyskanych przez nas 
wyników. Na ich tle rodzą się jednak pytania. Czy 
wiek występowania NNCN jest czynnikiem rokow-
niczym stopnia zaburzeń słyszenia kierunkowego 
stwierdzanych u tych chorych? Wiadomym jest, że 
wraz z wiekiem pogarsza się lokalizacja słuchowa 
i możliwość słyszenia przestrzennego we wszyst-
kich azymutach. Odpowiedzialne za to są zarów-
no zmiany obwodowej części narządu słuchu jak 
i w centralnym układzie nerwowym [cyt. wg 12]. 
W większości opracowań omawiających czynniki 
rokownicze poprawy słuchu w NNCN wiek chorych 
uznaje się za czynnik nieistotny [28]. Czy stopień 
zaburzeń słyszenia kierunkowego ulega zmianom 
wraz z upływem czasu od chwili wystąpienia 
NNCN?. Nasze badania wskazują na pogarszanie się 
słuchu, wraz z upływem czasu, u tych chorych [29]. 
Czy zaburzenia słyszenia kierunkowego stwierdzane 
u chorych z NNCN wywierają wpływ na jakość ich 
życia?. Co wywiera wpływ większy: stan ich słuchu 
czy jakość słyszenia kieunkowego? [30].

Podsumowanie

 Zaburzenia słyszenia kierunkowego w co naj-
mniej rok od zakończeniu leczenia wykryto aż 
u 51 z 61 badanych (83,6%). W większości były 
to zaburzenia jednostronne (54,1%), głównie po 
stronie uszkodzenia słuchu; zaburzenia obustronne 
stwierdzano rzadziej, u 18 z 61 badanych (29,5%). 
Zaburzenia słyszenia kierunkowego stwierdzano 
częściej u chorych bez poprawy słuchu po leczeniu 
(94,3%) niż w grupie chorych, u których uzyskano 
poprawę słuchu (69,2%). Wykonane przez nas ba-
dania kąta ostrości słyszenia kierunkowego (KOSK) 
u chorych z NNCN są pierwszymi na świecie ba-
daniami tego typu wykonanymi w tej jednostce 
chorobowej. Wskazane byłoby kontynuowanie 
badań, zwłaszcza prospektywnych i wieloośrod-
kowych, nad słyszeniem kierunkowym u chorych 
po przebytym NNCN, umożliwiające ocenę KOSK 
bezpośrednio po wystąpieniu zachorowania oraz 
obserwację zmian w słyszeniu kierunkowym wraz 
z upływem czasu (wiek chorego a stan słyszenia 
kierunkowego).
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