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Hiperbaria tlenowa u dzieci z nagłym niedosłuchem 
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Hyperbaric oxygen therapy in children with sudden sensorineural 
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Wprowadzenie. Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy 
(NNCN) jest rzadkim schorzeniem, występującym z często-
ścią 5-20 zachorowań na 100 tys. ludzi/rok, przy czym chorzy 
w wieku do 21 r.ż. stanowią jedynie 5%. Wobec braku leczenia 
przyczynowego, u chorych tych stosowana jest z reguły poli-
pragmazja.
Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności stosowania 
tlenu hiperbarycznego w nagłym niedosłuchu czuciowo-ner-
wowym u dzieci.
Materiał i metody. Badaniami objęto chorych z NNCN 
w wieku do 18 r.ż. leczonych tlenem hiperbarycznym w uzu-
pełnieniu włączanego równolegle leczenia farmakologicznego. 
Głębokość niedosłuchu określano na podstawie audiogramu 
tonalnego, definiując ją jako średnią arytmetyczną ubytku słuchu 
w trzech sąsiadujących ze sobą, najgorszych częstotliwościach. 
W tych samych częstotliwościach określano ubytek słuchu po 
zakończeniu leczenia. Zmiany uzyskane po terapii określano 
jako: brak poprawy słuchu (zmiany średniej <10 dB), poprawa 
słuchu (poprawa średniej o 10-25 dB), znaczna poprawa słuchu 
(poprawa średniej >25 dB lub powrót słuchu do normy).
Wyniki. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia poprawę lub 
znaczną poprawę słuchu stwierdzono u 12/17 dzieci (71%). 
Średnia poprawa słuchu w pierwszej z podgrup wynosiła ok. 
18 dB, natomiast w drugiej ok. 37 dB.
Badania audiometryczne wykonane w 3 miesiące po zakończeniu 
leczenia wykazały utrzymywanie się słuchu na poziomie stwier-
dzonym bezpośrednio po zakończeniu hiperbarii tlenowej.
Wnioski. Tlen hiperbaryczny może być z powodzeniem sto-
sowany jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego u dzieci 
z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym.

Słowa kluczowe: otolaryngologia dziecięca, hiperbaria 
tlenowa, wskazania i przeciwwskazania, nagły niedosłuch 
czuciowo-nerwowy

Introduction. Sudden sensorineural hearing loss (SSHL) is a 
rare disorder. It affects approx. 5-20 out of 100 thousand people 
per year. In this group the patients aged <21 constitute only 5%. 
Since causative therapy is not always available polypragmatic 
approach is often used.
Aim. The aim of this study was to estimate the applicability 
of hiperbaric oxygen therapy (HBO) in children with sudden 
sensorineural hearing loss.
Materials and methods. The study comprised the SSHL pa-
tients under 18 years old in whom hiperbaric oxygen therapy 
was introduced in addition to the pharmacological treatment. 
The level of hearing loss was estimated on the basis of pure-tone 
audiometry and defined as the arithmetic mean of hearing loss 
in three adjacent, worst frequencies. In the same frequencies 
hearing loss was estimated after completing the treatment. 
The changes after HBO therapy were defined as: no improve-
ment in hearing (mean change in audiometric threshold <10 
dB), improvement in hearing (improvement in mean hearing 
10-25 dB), significant improvement in hearing (improvement 
in mean hearing >25 dB or hearing recovery).
Results. Immediately after the treatment the improvement or 
significant improvement in hearing were observed in 12 out of 
17 children (71%). The average hearing improvement in the 
first subgroup was approx. 18 dB, in the second one – approx. 
37 dB. Audiometric examination performed three months after 
completing the treatment showed the same level of hearing as 
immediately after HBO.
Conclusions. Hiperbaric oxygen therapy can be successfuly 
used in combination with pharmacological treatment in children 
with sudden sensorineural hearing loss.
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Cochrane Collaboration, Alberta Heritage Foundation 
for Medical Research, Agency for Helthcare Rese-
arch and Quality (AHRQ) [1-3,6,7]. Celem analiz 
prowadzonych przez te organizacje jest zgodność 
metodologii prowadzonych prac, których wyniki są 
przedstawione w opracowaniu naukowym, z zasa-
dami EBM (Evidence Based Medicine).
 Wskazania do leczenia tlenem hiperbarycznym 
określone przez UHMS obejmują: zatory powietrzne 
i gazowe, zatrucia CO, zespół klostridialnej zgorzeli 
gazowej, urazy tkanek miękkich, ostre pourazowe 
zespoły niedokrwienne, chorobę dekompresyjną, 
trudno gojące się rany, stany wyjątkowo dużej utraty 
krwi, ropnie wewnątrzczaszkowe, martwicze zakaże-
nie tkanek miękkich, oporne na leczenie zapalenia 
kości, późne uszkodzenia popromienne, zagrożone 
odrzuceniem przeszczepy skórne, oparzenia termicz-
ne i promienicę [1].
 Ustalając wskazania do terapii hiperbarycznej 
ECHM podzielił je na trzy typy: typ 1 (1R) – leczenie 
HBO bardzo zalecane; typ 2 (2R) – leczenie HBO 
zalecane; typ 3 (3R) – leczenie HBO dopuszczalne. 
Wskazania do leczenia tlenem hiperbarycznym 
przez ECHM jako typ 1 (1R) odpowiadają wskaza-
niom określonym przez UHMS. Nagły niedosłuch 
czuciowo-nerwowy (NNCN) został zaliczony do 
wskazań typu 2 (2R) [2].
 Przeciwwskazania bezwzględne do HBO to: 
nieodbarczona odma opłucnowa, chemioterapia 
z użyciem cisplatyny, disulfiramu lub adriamycyny 
i wcześniactwo noworodków. Przeciwwskazania 
względne to: ostra infekcja górnych dróg oddecho-
wych, rozedma płuc, przebyte zabiegi operacyjne 
płuc i/lub kości skroniowych, podwyższona tempe-
ratura ciała, ciąża, klaustrofobia, drgawki [1-3,8].
 NNCN jest rzadkim schorzeniem występującym 
z częstością 5-20 zachorowań na 100 tys. ludzi/rok 
[9-15]. Zachorowania dzieci na tą chorobę stwierdza 
się wyjątkowo rzadko; chorzy w wieku do 21 r.ż. sta-
nowią 5%, a w wieku do 14 r.ż. – 3,5% wszystkich 
zachorowań [16]. Nie w pełni poznana do chwili 
obecnej etiologia NNCN usprawiedliwia powszech-
nie stosowaną w jego terapii polipragmazję. Decyzja 
o przedstawieniu naszych doświadczeń w terapii 
NNCN u dzieci wynikła z rzadkości tego schorzenia 
wśród dzieci oraz zastosowania po raz pierwszy, wg 
dostępnych nam informacji z piśmiennictwa, tlenu 
hiperbarycznego w tej chorobie u dzieci.
 Celem pracy była ocena przydatności stosowania 
tlenu hiperbarycznego u dzieci jako uzupełnienia 
stosowanego dotychczas leczenia nagłego niedosłu-
chu czuciowo-nerwowego.

WSTĘP

 Hiperbaria tlenowa (hyperbaric oxygen – HBO) 
jest metodą leczenia tlenem hiperbarycznym, po-
legającą na oddychaniu 100% tlenem w komorze 
leczniczej, w której ciśnienie jest większe od ciśnie-
nia atmosferycznego (1 ATA). W chwili obecnej za 
minimalne skuteczne uważa się ciśnienie 1,4 ATA. 
Oddychanie 100% tlenem przy ciśnieniu otoczenia 
1 ATA lub poddawanie działaniu tlenu hiperbarycz-
nego tylko części ciała nie stanowi leczenia HBO 
[1-3].
 Pierwszymi, którzy zastosowali tlen hiperba-
ryczny w leczeniu ludzi (chorzy z chorobą dekom-
presyjną) byli Behnke i Shaw w 1937 r. [4]. Ojcem 
nowoczesnej medycyny hiperbarycznej, w opinii 
większości, jest holenderski kardiochirurg Boerema. 
W 1959 r. Boerema i wsp. przeprowadzili, a rok póź-
niej opisali, klasyczny eksperyment udawadniając, 
że do życia w warunkach hiperbarii tlenowej wystar-
cza tlen zawarty (rozpuszczony) jedynie w surowicy 
krwi. Zwierzęciem doświadczalnym u tych badaczy 
była świnia oddychająca przez 45 minut 100% tle-
nem w komorze hiperbarycznej przy ciśnieniu 3 ATA 
w sytuacji, gdy w jej układzie krążenia znajdowała 
się krew pozbawiona elementów komórkowych (bez 
hemoglobiny) [5].
 Podstawy teoretyczne, które znalazły swoje po-
twierdzenie w badaniach klinicznych, wprowadze-
nia tlenu hiperbarycznego do medycyny, są oparte 
na danych o skutkach fizycznych, fizjologicznych 
i biochemicznych przebywania w warunkach HBO. 
W warunkach naturalnych w jednym litrze surowicy 
krwi rozpuszczonych jest 3 ml tlenu. Oddychanie 
100% tlenem w warunkach hiperbarycznych (np. 
2,5 ATA) prowadzi do wzrostu ilości tlenu do około 
50 ml w litrze surowicy. Taka ilość tlenu wystarcza 
do pokrycia zapotrzebowania na tlen wszystkich 
tkanek człowieka pozostającego w spoczynku 
[1-3].
 Wskazania i przeciwwskazania do leczenia HBO 
są określane przez narodowe i ponadnarodowe 
towarzystwa medycyny hiperbarycznej, z których 
najbardziej wiarygodne, a tym samym powszechnie 
akceptowane, m.in. przez towarzystwa ubezpiecze-
niowe, są zalecenia amerykańskiego Undersea and 
Hyperbaric Medical Society (UHMS) i europejskie-
go European Committee for Hyperbaric Medicine 
(ECHM) [1-3]. Podlegają one stałej modyfikacji na 
podstawie wyników wypracowywanych przez te 
towarzystwa podczas tzw. konferencji zgodności 
(metoda stosowana w ECHM), wnikliwych opra-
cowań sporządzanych, na podstawie ukazujących 
się prac naukowych, przez takie organizacje jak 
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MATERIAŁ I METODY

 Materiał stanowili chorzy w wieku do 18 r.ż. 
leczeni w latach 2004-2008 tlenem hiperbarycznym 
w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa 
Morskiego MIMM i T GUMed z powodu NNCN. 
Średnia wieku dzieci wynosiła 14,7±2,8 [SD] (zakres 
od 8 do 17 lat). U tych dzieci przeprowadzono od 
1 do 30 sesji HBO (mediana 15).
 Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy (NNCN) 
rozpoznawano u chorych, u których nagle, w czasie 
do 3 dni, wystąpiło odbiorcze pogorszenie słuchu 
o poziomie co najmniej 30 dB w trzech sąsiadujących 
ze sobą częstotliwościach [13,14,17,18]. Kwalifikację 
do HBO przeprowadzano według wskazań opartych 
na zaleceniach ECHM (NNCN – wskazanie typu 2) 
[1]. Chorych z NNCN do leczenia tlenem hiperbarycz-
nym kwalifikowano wyłącznie wówczas, gdy okres od 
chwili wystąpienia niedosłuchu do momentu rozpo-
częcia terapii HBO nie przekroczył 10 dni [11].
 Terapia tlenem hiperbarycznym polegała na 
wielokrotnych, w ciągu całego leczenia, ekspozy-
cjach tlenowych przeprowadzanych raz na dobę 
w wielomiejscowej komorze hiperbarycznej pod 
ciśnieniem 2,5 ATA przez 70 min., w tym są 3 okre-
sy po 20 min. oddychania 100% tlenem oraz dwie 
5-minutowe przerwy na oddychanie powietrzem, 
w celu zwiększenia tolerancji na tlen hiperbaryczny. 
Ciśnienie było utrzymywane sprężonym powie-
trzem, a chorzy oddychali 100% tlenem przez ściśle 
dopasowane systemy tlenowe z wydechem przez 
zastawki na zewnątrz komory w celu nieprzekro-
czenia, ze względów bezpieczeństwa, poziomu 23% 
objętości zawartości tlenu w komorze. Łączna liczba 
ekspozycji u każdego dziecka zależna była od jego 
stanu chorobowego. Widok ogólny wielomiejscowej 
komory hiperbarycznej oraz schemat sprężenia lecz-
niczego w wielomiejscowej komorze hiperbarycznej 
przedstawiają ryciny 1 i 2.

 Dzieci z NNCN kwalifikowane były do HBO 
jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego (leki 
reologiczne, rozszerzające naczynia, sterydy) wdraża-
nego w ośrodkach otolaryngologicznych. U dzieci z 
NNCN przed, bezpośrednio po- oraz trzy miesiące po 
zakończonym leczeniu HBO wykonywano audiogram 
tonalny. Przed rozpoczęciem leczenia badano również 
emisję otoakustyczną wywołaną i/lub słuchowe po-
tencjały wywołane [19]. Zgodnie z metodyką stoso-
waną w Klinice Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od 2002 r. 
poziom niedosłuchu określano na podstawie audio-
gramu tonalnego jako średnią arytmetyczną ubytku 
słuchu w trzech sąsiadujących ze sobą najgorszych 
częstotliwościach. W tych samych częstotliwościach 
określano audiometrycznie ubytek słuchu po zakoń-
czeniu leczenia. Uzyskany w wyniku terapii stan 
słuchu określano jako: brak poprawy słuchu (<10 dB), 
poprawa słuchu (10-25 dB), znaczna poprawa słuchu 
(>25 dB) lub powrót słuchu do normy.

WYNIKI

 We wszystkich 17 przypadkach nagłego nie-
dosłuchu badania audiometrii tonalnej, potwier-
dzone badaniami obiektywnymi słuchu, wykazały 
obecność jednostronnego niedosłuchu odbiorczego 
spełniającego warunki rozpoznania NNCN.
 Wyniki audiometrycznie stanu słuchu dzieci 
z NNCN, stwierdzane bezpośrednio po- oraz 3 
miesiące po zakończonym leczeniu, przedstawia 
tabela I.
 Bezpośrednio po zakończeniu leczenia popra-
wę, znaczną poprawę albo powrót słuchu do nor-
my stwierdzono audiometrycznie u 12/17 dzieci 
(70,6%). Średnia poprawa słuchu w grupie 5 dzieci, 
u których uzyskano poprawę słuchu o 10-25 dB 
wyniosła 17,7±6,5 dB. Średnia poprawa słuchu 

Ryc. 1. Widok ogólny wielomiejscowej komory hiper-
barycznej

Ryc. 2. Schemat sprężenia leczniczego w wielomiejscowej 
komorze hiperbarycznej stosowanej w Klinice Medycyny 
Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego GUMed
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w grupie 7 dzieci, u których uzyskano wyższą niż 
25 dB poprawę słuchu, bądź stwierdzono powrót 
słuchu do normy, wynosiła 36,7±16,1 dB.
 Badania audiometryczne wykonane u 16 dzieci 
(jedno dziecko nie zgłosiło się na badanie kontro-
lne) 3 miesiące po zakończeniu leczenia wykazały 
utrzymywanie się słuchu na poziomie stwierdzonym 
bezpośrednio po zakończeniu terapii.

DYSKUSJA

 Choć rola HBO w leczeniu niektórych chorób 
(np. zgorzeli gazowej, zatorów gazowych, choroby 
dekompresyjnej, ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla) 
jest już ugruntowana, to jednak w opinii niektórych 
autorów HBO jest nadal metodą leczenia „poszuku-
jącą swoich wskazań” [1-3]. Ilustracją tej trwającej 
do chwili obecnej tendencji mogą być zdarzenia to-
warzyszące próbom zastosowania tlenu hiperbarycz-
nego w leczeniu wybranych schorzeń noworodków 
i niemowląt. Pierwszy opis HBO użytego w terapii 
noworodków przedstawili w 1963 r. Hutchison 
i wsp. [20]. Zastosowali oni tlen hiperbaryczny 
podczas akcji resuscytacyjnych prowadzonych bez-
pośrednio po porodzie u 65 noworodków z ostrą 
niewydolnością oddechową. W czasie od 2 do 38 
minut po porodzie takie noworodki były umiesz-

czane na kilkanaście (do 30) minut w specjalnej 
komorze hiperbarycznej wypełnionej 100% tlenem 
i poddawane sprężeniu 1-3 ATA. Uzyskano przeżycie 
35 z 65 (54%) poddanych HBO noworodków. Ta 
metoda terapii, z różnych powodów, nie znalazła 
jednak szerokiej akceptacji ustępując miejsca intu-
bacji dotchawiczej i wentylacji prowadzonej z za-
stosowaniem dodatniego ciśnienia wydechowego 
[21,22].
 Bernhard i wsp. w 1964 r. przedstawili wyniki 
leczenia operacyjnego 28 niemowląt z wadami 
wrodzonymi serca, przeprowadzanego w specjalnej, 
przystosowanej do potrzeb zespołu chirurgicznego 
i anestezjologicznego, komorze hiperbarycznej 
[23,24]. Opis takiej komory jako pierwszy przed-
stawił w 1961 r. Boerema [25]. Dzięki zastosowaniu 
tlenu hiperbarycznego Bernhardowi i wsp. udało się 
wydłużyć, z 10 do 30 min., czas bezpiecznego zatrzy-
mania akcji serca umożliwiającego kardiochirurgowi 
w tym czasie przeprowadzenie operacji. Na prze-
szkodzie rozszerzeniu się tego kierunku kardiochi-
rurgii, nazwanego chirurgią hiperbaryczną, stanęło 
rozpowszechnienie pod koniec lat sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia urządzeń i wiedzy o krążeniu 
pozaustrojowym, co dało początek nowej erze 
w kardiochirurgii [26].
 Listy wskazań i przeciwwskazań do leczenia 
tlenem hiperbarycznym dorosłych i dzieci niczym 
się między sobą nie różnią. Różnice między terapią 
hiperbaryczną prowadzoną w tych grupach wieko-
wych polegają na potrzebie pokonywania proble-
mów organizacyjnych związanych z tym sposobem 
leczenia jak i potrzebie modyfikacji schematu sprę-
żeń u dzieci [1,2,27,28].
 Z punktu widzenia fizjologii komórkowej, 
niewykluczone, że u dzieci, zwłaszcza tych naj-
młodszych, będzie istniała potrzeba modyfikacji 
sposobu prowadzenia hiperbarii tlenowej przez 
zmianę liczby i czasu trwania ekspozycji tlenowych 
oraz wartości stosowanych ciśnień, choć brak jest 
jak dotychczas wystarczających danych uzasadnia-
jących tą tezę. U części dzieci hiperbaria tlenowa 
musi być prowadzona przy obecności w komorze, 
oprócz dziecka i personelu medycznego, również 
jego rodzica bądź opiekuna. We współczesnych 
komorach hiperbarycznych wyposażonych analo-
gicznie do Oddziałów Intensywnej Terapii istnieje 
obecnie możliwość prowadzenia bezpiecznego znie-
czulenia ogólnego co jest wykorzystywane w terapii 
najmłodszych dzieci bądź dzieci będących w ciężkim 
stanie ogólnym [1,2,3,27]. U naszych chorych ze 
względu na wiek (wszystkie dzieci miały więcej niż 
8 lat) możliwe było zastosowanie niezmienionego, 
stosowanego u zdecydowanej większości chorych, 
schematu leczenia HBO. Hiperbaria tlenowa jest 

Tabela I. Zmiany w stanie słuchu dzieci z nagłym niedosłuchem 
czuciowo-nerwowym po hiperbarii tlenowej

Stan słuchu
[dB]

bezpośrednio po zakoń-
czeniu leczenia

3 miesiące po 
zakończeniu 

leczenia
Brak poprawy 1/

    N 5 4
   % 29,4 25,0
    Śred. ± odch.st. -8,3±11,8 -7,5±13,3
Poprawa 2/

    N 5 5
   % 29,4 31,2
    Śred. ± odch.st. 17,7±6,5 17,4±6,2
Znaczna poprawa 3/

   N 7 7
   % 41,2 43,8
    Śred. ± odch.st. 36,7±16,1 36,0±16,6
Razem
    N 17 16
   % 100 100

1/ – zmiana średniego ubytku słuchu w trzech sąsiadujących ze sobą 
najgorszych częstotliwościach o wartości <10 dB;
2/ – poprawa średniego ubytku słuchu w trzech sąsiadujących ze sobą 
najgorszych częstotliwościach w zakresie wartości 10-25 dB;
3/ – poprawa średniego ubytku słuchu w trzech sąsiadujących ze 
sobą najgorszych częstotliwościach o wartości >25 dB lub powrót 
słuchu do normy.
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jedyną znaną obecnie metodą  uzyskania kilkukrot-
nego podwyższenia prężności tlenu (pO2) w płynach 
ucha wewnętrznego umożliwiającego powstrzyma-
nie zniszczeń wywołanych, pojawiającym się po 
zadziałaniu czynników uszkadzających, obniżonym 
poziomem pO2 [1,2,8,29]. W dostępnym piśmien-
nictwie nie spotkaliśmy doniesienia przedstawiają-
cego materiał kliniczny dzieci z NNCN leczonych 
wyłącznie, bądź w skojarzeniu z innymi metodami, 
tlenem hiperbarycznym [30,31].
 Stan słuchu stwierdzony po zakończeniu  pro-
wadzonego przez nas leczenia skojarzonego (farma-
kologicznego i HBO) u dzieci z NNCN był zbliżony 
do spotykanego w dotychczasowych, opartych na 
niewielkim materiale, nielicznych doniesieniach 
naukowych dotyczących leczenia farmakologicznego 
tego schorzenia. Roman i wsp. lecząc sterydami, 
karbogenem i lekami rozszerzającymi naczynia 
krwionośne 14 dzieci z NNCN u 4 z nich (28%) 
uzyskał całkowity powrót słuchu do normy [30]. 
Chen i wsp. lecząc sterydami (prednisolon w dawce 
początkowej 3 mg/kg c.c., zmniejszającej się o poło-
wę każdego następnego dnia) 14 dzieci z tą chorobą 
całkowity powrót słuchu uzyskał u 57% chorych 
[32]. W wyniku prowadzonego przez nas leczenia 
uzyskaliśmy poprawę słuchu lub jego powrót do 
stanu prawidłowego u 12 z 17 (70,6%) leczonych 
dzieci. Badania audiometryczne wykonane w 3 mie-
siące po zakończeniu leczenia wykazały trwałość tej 
poprawy słuchu.
 NNCN jest rzadkim, tajemniczym schorzeniem 
ucha wewnętrznego, którego etiologia jest wciąż 
nieznana. Konsekwencją tajemniczego charakteru 
tej choroby jest mnogość spotykanych w piśmien-
nictwie jej definicji, różnorodność stosowanych spo-
sobów postępowania diagnostycznego i leczniczego 
oraz brak jednolitej, powszechnie akceptowanej 
metody oceny wyników leczenia.
 W większości współczesnych podręczników, 
monografii poświęconych tej chorobie NNCN jest 
definiowany jako niedosłuch odbiorczy o nieznanej 
etiologii, większy niż 30 dB w trzech sąsiadujących 
ze sobą częstotliwościach, do którego dochodzi 
w czasie do 3 dni [13,14,18]. Taką definicją kieru-
jemy się w naszej pracy klinicznej. Równocześnie 
w piśmiennictwie pojawiają się definicje różniące 
się od powyższej zalecanymi wielkościami ubytku 
słuchu (20 dB, 25 dB), liczbą branych pod uwagę 
częstotliwości (jedna, dwie, więcej niż trzy) czy cza-

sem rozwoju choroby (2 godz., 12 godz., 24 godz, 
48 godz., 2 tyg.) [9,10,15,33-36].
 Nieznajomość etiologii NNCN przy równocze-
snym istnieniu czterech teorii powstawania tej cho-
roby (naczyniowej, wirusowej, autoimmunologicz-
nej, pękniętych błon) stanowi źródło powszechnie 
stosowanego sposobu terapii tego schorzenia – poli-
pragmazji. Chorzy otrzymują równocześnie kilka le-
ków ukierunkowanych na: poprawę mikrokrążenia, 
hemodilucję, wpływających na układ krzepnięcia, 
działających przeciwzapalnie i przeciw – obrzęko-
wo, aktywujących kanały jonowe, zmniejszających 
objętość śródchłonki [11,18,29-31]. Jednym ze sto-
sowanych leków jest tlen podawany hiperbarycznie. 
Część autorów, zwolenników tak zwanego nihilizmu 
terapeutycznego uważa, że brak ustalonej etiologii 
choroby oraz możliwość samoistnego powrotu słu-
chu do normy upoważniają ich do kilkudniowego 
wstrzymania się od podjęcia terapii.
 Do chwili obecnej nie opracowano  żadnej jed-
nolitej, spójnej metody oceny wyników leczenia 
NNCN.W piśmiennictwie spotyka się dwa główne 
sposoby oceny wyników leczenia tej choroby.
 Pierwszy polega na określaniu rodzaju uzyskanej 
poprawy słuchu (np. całkowity, znaczący, częścio-
wy, nieznaczny, brak poprawy) odsetkiem chorych, 
u których doszło do ocenionego audiometrycznie, 
a określonego wcześniej w postaci przedziału często-
tliwości, zakresu poprawy. Zmienna w tym sposobie 
jest również liczba oraz rodzaj  branych pod uwagę, 
przy obliczaniu wielkości poprawy, częstotliwości 
[11,12,37,38].
 Drugi sposób polega na przedstawianiu stopnia 
poprawy słuchu w całej badanej grupie chorych 
sumarycznie, w formie jednego audiogramu bądź 
tabeli [11,12,38,39]. W naszej pracy zastosowaliśmy 
pierwszy sposób oceny wyników leczenia naszych 
chorych, który to sposób jest stosowany w Klinice 
Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego od 2002 r.

WNIOSKI

 W wybranych schorzeniach głowy i szyi tlen 
hiperbaryczny może stać się uzupełnieniem metod 
terapii, którymi dysponują otolaryngolodzy dziecię-
cy. Tlen hiperbaryczny stosowany jako uzupełnienie 
leczenia farmakologicznego wydaje się poprawiać 
wyniki słuchowe terapii NNCN.
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