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Ocena występowania zaburzeń artykulacyjnych u dzieci 
z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych
Incidence of articulatory disorders in children with recurrent upper 
respiratory tract infections

Dorota Czech, Małgorzata Malicka, Ewa Kott, Anna Zakrzewska

Klinika Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wprowadzenie. Dzieci w wieku przedszkolnym stanowią 
grupę pacjentów, u których nawracające infekcje górnych dróg 
oddechowych stanowią istotny problem zdrowotny.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania zaburzeń 
artykulacyjnych u dzieci i ich związku z nawracającymi infekcjami 
górnych dróg oddechowych.
Materiał i metody. Badaniami objęto łącznie 63 dzieci w wieku 
3-7 lat z częstymi nawracającymi infekcjami dróg oddecho-
wych w wywiadzie. Oceniano częstość i rodzaj występujących 
infekcji oraz stan słuchu. U 43 badanych wykazano niedosłuch 
typu przewodzeniowego (grupa badana). Dziesięcioro dzieci, 
u których nie obserwowano upośledzenia słuchu, stanowiło 
grupę porównawczą.
Wyniki. W grupie badanej u 24 z 43 dzieci(56%) obserwowano 
różnego rodzaju zaburzenia mowy w płaszczyźnie fonologicznej. 
W grupie porównawczej zaburzenia te stwierdzono u 3 (30%) 
pacjentów. W odniesieniu do grupy badanej zaburzenia słuchu u 
dzieci podawało 30% rodziców, a nieprawidłowości artykulacji 
50%. Zaobserwowano zależność między ilością popełnianych 
błędów artykulacyjnych, częstością infekcji górnych dróg odde-
chowych a występowaniem niedosłuchu.
Wnioski. Niedosłuch powstały w wyniku infekcji górnych dróg 
oddechowych może wpływać na występowanie nieprawidło-
wości artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym. Zaburzenia 
artykulacji są częściej zauważane przez rodziców niż problem 
niedosłuchu.

Słowa kluczowe: zaburzenia artykulacyjne, infekcje górnych 
dróg oddechowych, dzieci

Introduction. Pre-school children seem to be particularly 
susceptible to upper respiratory tract infections, which represent 
a significant health problem in this group of patients.
Aim. The aim of this paper is to assess the incidence of 
articulatory disorders in children and their relationship with 
recurrent upper respiratory tract infections.
Materials and methods. The study involved in total 63 
children aged 3 to 7 with a history of recurrent respiratory tract 
infections. The frequency and type of infections was established 
and the children’s hearing was tested. Forty three of children 
were diagnosed with conductive hypoacusis (study group). Ten 
children without hypoacusis were used as controls (group II).
Results. In the study group, 24 (56%) out of 43 children 
revealed various phonological speech disorders, as compared 
to 3 (30%) in the control group. Thirty  per cent of the study 
group parents reported hearing disorders, while articulatory 
disorders were reported by 50% of those parents. A relationship 
was found to occur between the frequency of articulatory 
errors, the incidence of upper respiratory tract infections, and 
the prevalence of hypoacusis.
Conclusions. Hypoacusis resulting from upper respiratory 
tract infections may lead to articulatory disorders at pre-school 
age. Furthermore, parents are usually more likely to notice 
articulatory disorders than hypoacusis in their children.
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	 Rodzice	dzieci	uczestniczących	w	badaniu	zo-
stali	 poproszeni	 o	 wypełnienie	 ankiety,	 w	 której	
zamieszczono	pytania	dotyczące	rozwoju	fizykalne-
go	dziecka,	wywiadu	rodzinnego,	środowiskowego,	
dotychczasowego	kształtowania	się	mowy,	czynni-
ków	mogących	mieć	wpływ	na	jej	rozwój,	częstości	
infekcji	oraz	podejrzenia	zaburzeń	słuchu.	U	dzieci	
wykonywano	pełne	badanie	laryngologiczne.	Wy-
dolność	 słuchu	 i	 funkcjonowanie	 ucha	 oceniono	
na	podstawie	tympanometrii,	audiometrii	tonalnej	
i	słownej	z	użyciem	testu	Kuglera.	Test	ten	(dzięki	
fonetycznemu	zapisowi	wypowiadanych	przez	dzieci	
słów)	pozwala	na	wykrycie	obecności	zaburzeń	wy-
mowy.	Wszystkie	dzieci	chorowały	na	nawracające	
infekcje	 dróg	 oddechowych.	 Po	 przeprowadzeniu	
badań,	 z	 ostatecznej	 oceny	 wyłączono	 10	 dzieci	
w	wieku	3-4	lat,	u	których	ocena	nieprawidłowości	
artykulacyjnych	 była	 trudna	 z	 uwagi	 na	 dyslalię	
rozwojową.	Spośród	53	pozostałych	dzieci	w	wieku	
5-7	lat	u	43	wykazano	niedosłuch	przewodzenio-
wy.	Stanowiły	one	grupę	I	–	badaną.	Dziesięcioro,	
u	których	nie	stwierdzono	niedosłuchu	stanowiło	
grupę	II	–	porównawczą.

WYNIKI

	 W	chwili	badania	skargi	dotyczące	występowa-
nia	u	dziecka	niedosłuchu	zgłaszało	30%	rodziców	
(n=16),	a	dotyczące	zaburzeń	artykulacji	–	ok.	50%	
rodziców	 (n=26).	 Zaledwie	 40%	 dzieci	 (n=17),	
u	których	w	badaniu	stwierdzono	niedosłuch,	ko-
rzystało	wcześniej	z	opieki	laryngologicznej.	Z	tego	
powodu	na	podstawie	przeprowadzonego	badania	
audiometrycznego	stwierdzono	występowanie	nie-
dosłuchu	przewodzeniowego	stopnia	średniego	(30	
dzieci)	 lub	 stopnia	 lekkiego	 (13	 dzieci).	 Infekcje	
górnych	dróg	oddechowych	występowały	w	grupie	
dzieci	 z	 niedosłuchem	 średnio	 8-9	 razy	 w	 roku,	
podczas	gdy	w	grupie	porównawczej	(w	której	nie	
stwierdzono	niedosłuchu)	–	6	razy	w	ciągu	roku.
	 W	 grupie	 badanej	 częściej	 występowały	 ostre	
zapalenia	uszu	będące	konsekwencją	infekcji	kata-
ralnej	(średnio	4-5	razy	w	życiu),	niż	w	grupie	dzieci	
bez	niedosłuchu	(średnio	2	razy	w	życiu).	u	43	z	53	
badanych	dzieci	–	30	z	nich	stwierdzono	niedosłuch	
średniego	stopnia,	u	13	–	stopnia	lekkiego.
	 W	badanej	grupie	spośród	43	dzieci	u	24	(56%)	
obserwowano	 różnego	 rodzaju	 zaburzenia	 mowy	
w	płaszczyźnie	fonologicznej.	W	grupie	porównaw-
czej	(10	dzieci)	zaburzenia	te	stwierdzono	u	3	(30%)	
pacjentów.	 Najczęstszymi	 nieprawidłowościami	
były	opuszczanie	oraz	gorsza	wymowa	głosek	(za-
miana	na	inną)	np.	a	(teatr	–	terat),	u	(auto	–	ato),	
r	(ryba	–	yba,	strona	–	stlona),	b	(buty	–	uty).	Za-
obserwowano,	że	dzieci,	u	których	infekcje	górnych	

WSTĘP

	 Nawracające	infekcje	górnych	dróg	oddechowych	
są	częstą	dolegliwością	dzieci	w	wieku	przedszkol-
nym,	przez	co	stanowią	istotny	problem	zdrowotny	
w	tej	grupie	pacjentów.	Występują	do	kilkunastu	razy	
w	roku	i	często	współistnieją	z	zaburzeniami	słuchu,	
nie	zawsze	zauważanymi	przez	rodziców	czy	lekarzy	
pierwszego	kontaktu.	Pojawieniu	się	infekcji	górnych	
dróg	oddechowych	nierzadko	towarzyszą	inne	cho-
roby	laryngologiczne	takie	jak:	zapalenie	trąbek	słu-
chowych	czy	wysiękowe	zapalenie	ucha	środkowego.	
Te	jednostki	chorobowe	w	przypadku	niewłaściwego	
leczenia	i	nawrotów,	są	z	kolei	przyczyną	występo-
wania	u	dzieci	niedosłuchu	przewodzeniowego	wraz	
z	jego	konsekwencjami	–	zaburzeniami	artykulacji.	
Istnienie	 problemu	 potwierdzają	 doniesienia	 piś-
miennictwa,	wskazujące	na	występowanie	różnego	
rodzaju	 zaburzeń	 artykulacji	 u	 około	 35%	 dzieci	
przed	rozpoczęciem	nauki	szkolnej	[1]	oraz	na	wy-
stępowanie	okresowego	niedosłuchu	przewodzenio-
wego	u	około	50%	dzieci	w	wieku	do	6	lat	[2].
	 Prawidłowa	 artykulacja	 warunkuje	 właściwe	
nawiązywanie	 kontaktów	 z	 otoczeniem	 i	 jest	
niezbędna	 dla	 możliwości	 sprostania	 wymogom	
edukacji	przedszkolnej,	a	następnie	szkolnej.	Zabu-
rzenia	artykulacji	u	dziecka	są	przy	tym	łatwiejsze	
do	 wykrycia	 przez	 rodziców	 niż	 niedosłuch,	 jeśli	
jest	on	niewielkiego	stopnia.	Istniejące	zaburzenia	
artykulacji,	 poprzez	 pogorszenie	 zrozumiałości	
mowy,	powodują	także	różnego	rodzaju	zaburzenia	
sfery	emocjonalnej	u	dziecka.	Wymienione	czynniki	
nasilają	trudności	w	funkcjonowaniu	w	środowisku	
rówieśników	i	utrudniają	prawidłową	realizację	pro-
gramu	edukacyjnego.	Problem	zaburzeń	artykulacji	
u	dzieci	w	starszych	grupach	przedszkolnych	staje	
się	coraz	bardziej	istotny	z	uwagi	na	projekt	ustawy	
dotyczącej	wcześniejszego	rozpoczęcia	nauki	szkol-
nej.	Fakt	ten	zwiększa	również	niepokój	rodziców	
5-6-latków,	 którzy	 coraz	 częściej	 z	 tego	 powodu	
sięgają	po	pomoc.
	 Celem	pracy	jest	ocena	występowania	zaburzeń	
artykulacji	u	małych	dzieci	i	ich	związku	z	nawra-
cającymi	infekcjami	górnych	dróg	oddechowych.

MATERIAŁ I METODY

	 Badaniami	objęto	udział	63	dzieci	–	33	dziew-
czynki	 i	 30	 chłopców	w	wieku	3-7	 lat.	 Były	one	
pacjentami	 przyklinicznej	 poradni	 laryngologicz-
nej	w	związku	z	często	nawracającymi	infekcjami	
układu	oddechowego.	Część	pacjentów,	u	których	
zaistniała	potrzeba	późniejszej	interwencji	chirur-
gicznej	–	leczono	w	Klinice	Otolaryngologii	Audio-
logii	i	Foniatrii	Dziecięcej	Uniwersytetu	Medycznego	
w	Łodzi.
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dróg	oddechowych	występowały	częściej,	popełniały	
więcej	 błędów	 artykulacyjnych,	 a	 występujący	
niedosłuch	przewodzeniowy	był	bardziej	nasilony.	
Dodatkowo	objawy	niedosłuchu	utrzymywały	się	
u	nich	dłużej,	 jak	 również	wymagały	 interwencji	
zabiegowej.	Otrzymane	wyniki	przedstawiają	tabele	
I	i	II.

DYSKUSJA

	 O	 nawrotowości	 infekcji	 górnych	 dróg	 odde-
chowych	 u	 dzieci	 możemy	 mówić	 wówczas,	 gdy	
dochodzi	 do	 przynajmniej	 3	 epizodów	 ostrych	
zakażeń	w	ciągu	6	miesięcy	lub	od	6	do	8	w	ciągu	
roku	[3,4].	Przyjmuje	się,	że	kryteria	nawracających	
infekcji	 dróg	 oddechowych	 spełnia	 średnio	 15%	
(10-20%)	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym	 [4,5].	
Określając	infekcje	jako	nawracające	należy	wziąć	
pod	uwagę	przebieg	kliniczny	choroby,	wiek	dziecka,	
obecność	 czynników	 środowiskowych	 mogących	
mieć	 wpływ	 na	 ciężkość	 infekcji	 (przebywanie	
w	skupiskach	–	żłobki,	przedszkola,	szkoły,	status	
socjo-ekonomiczny	rodziny,	chorujące	rodzeństwo,	
ekspozycja	na	bierne	palenie,	współistnienie	innych	
chorób,	w	tym	alergii)	[4].	Według	klasyfikacji	ICD-
10	infekcje	górnych	dróg	oddechowych	to	zakażenia	
obejmujące	nosogardło,	migdałki,	zatoki	przynoso-
we,	krtań	i	tchawicę.	Część	autorów	zalicza	do	nich	
również	zapalenie	ucha	środkowego	[4,5].	W	pracy	
potraktowano	 ostre	 zapalenie	 ucha	 środkowego	

(OZUŚ)	jako	w	pewnym	sensie	odrębną	jednostkę	
chorobową	(w	ankiecie	potraktowano	OZUŚ	jako	
osobny	problem	zdrowotny),	będącą	powikłaniem	
infekcji	 górnych	 dróg	 oddechowych	 (np.	 nieżytu	
nosa	czy	ostrego	zapalenia	gardła).	Pacjenci,	zarów-
no	z	grupy	badanej,	jak	i	porównawczej	spełniali	
kryterium	 występowania	 nawracających	 infekcji	
górnych	dróg	oddechowych.	Średnio	we	wszystkich	
grupach	występowały	one	6	lub	więcej	razy	do	roku,	
przy	czym	najczęściej	–	w	grupie	dzieci	z	niedosłu-
chem	przewodzeniowym	średniego	stopnia	średnio	
9	 razy	 w	 roku.	 U	 dzieci	 z	 niedosłuchem	 częściej	
również	występowało	w	przeszłości	zapalenie	ucha	
środkowego	(średnio	4-5	razy	w	życiu).
	 OZUŚ	jest	jedną	z	najczęstszych	chorób	wieku	
dziecięcego.	Według	autorów	amerykańskich	i	skan-
dynawskich	największa	zachorowalność	przypada	
na	okres	od	6	do	13	miesiąc	życia,	natomiast	wyraź-
ny	spadek	zachorowań	obserwuje	się	po	siódmym	
roku	życia	[6].	Dwie	trzecie	dzieci	poniżej	2	roku	
życia	 przechorowuje	 zapalenie	 ucha	 środkowego	
przynajmniej	raz	w	życiu,	a	 jedna	trzecia	choruje	
trzy	lub	więcej	razy	[2].	Niewłaściwie	leczone	OZUŚ,	
mające	tendencję	do	nawrotów,	często	przechodzi	
w	zapalenie	ucha	środkowego	z	wysiękiem.	W	więk-
szości	sytuacji	choroba	kończy	się	wyzdrowieniem,	
bez	trwałych	następstw.	U	niektórych	dzieci	stwier-
dzane	 jest	pogorszenie	 słuchu,	 a	w	konsekwencji	
występowanie	 zaburzeń	 rozwoju	 umiejętności	
językowych	dziecka,	w	tym	również	pojawienie	się	

Tabela I. Częstość występowania infekcji górnych dróg oddechowych (gdo) i popełnianych błędów artykulacyjnych w grupie dzieci bez 
niedosłuchu / z niedosłuchem

Grupa dzieci Liczba 
dzieci

Średni czas trwania 
niedosłuchu

Częstość 
infekcji GDO

Częstość popełnianych 
błędów artykulacyjnych

Niedosłuch przewodzeniowy stopnia średniego (41-70 dB) 30 7,2 m-ca 9/rok 17%
Niedosłuch przewodzeniowy stopnia lekkiego (21-40 dB) 13 5,5 m-ca 8/rok 11,5%
Dzieci bez niedosłuchu 10 – 6/rok 9%

GDO – górne drogi oddechowe

Tabela II. Częstość i typ przeprowadzonego zabiegu operacyjnego w grupie dzieci bez niedosłuchu / z niedosłuchem

Grupa dzieci 
Częstość popeł-
nianych błędów 
artykulacyjnych

Przeprowadzone operacje
Częstość wyko-
nanych zabiegów 

operacyjnych
Niedosłuch przewodzeniowy 
stopnia średniego (41-70 dB) 
(n=30)

17% 8 adenotomii+drenaż wentylacyjny obustronny 73%
7 adenotomii+ paracenteza obustronna
3 adenotonsillotomie+drenaż wentylacyjny obustronny
3 adenotonsillotomie+ paracenteza obustronna
1 drenaż wentylacyjny obustronny

Niedosłuch przewodzeniowy 
stopnia lekkiego (21-40 dB) 
(n=13)

11,5% 4 adenotomie 63%
2 readenotomie
2 adenotomie +obustronna paracenteza

Dzieci bez niedosłuchu (n=9) 9% 5 adenotomii 55%
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dyslalii.	Szacuje	się,	że	co	dziesiąte	dziecko	w	wieku	
przedszkolnym	i	co	szóste	w	wieku	szkolnym	ma	
okresowy	lub	stały	niedosłuch	lekkiego	lub	średniego	
stopnia,	związany	z	wysiękowym	zapaleniem	ucha	
środkowego	(otitis	media	secretoria	-	OMS)	[7].	Jeśli	
stany	zapalne	przedłużają	się,	elementy	ucha	środ-
kowego	mogą	ulec	uszkodzeniu,	czego	następstwem	
będzie	utrwalenie	pogorszenia	słuchu	oraz		już	ist-
niejących	zaburzeń	wymowy.	Bieńkowska	w	swojej	
pracy	podaje,	że	już	u	osób	z	niedosłuchem	lekkiego	
stopnia	dochodzi	do	zaburzeń	różnicowania	głosek	
dźwięcznych	 i	 bezdźwięcznych,	 co	 przekłada	 się	
na	obecność	zaburzeń	artykulacji	[8].	W	pracy	nie	
dokonywano	analizy	przyczyn	zaburzeń	wymowy	
czy	 też	 próby	 ich	 podziału	 (dyslalia	 obwodowa,	
ośrodkowa,	motoryczna,	sensoryczna	–	audiogenna,	
funkcjonalna,	organiczna).	Skupiono	się	na	ocenie	
występowania	 zaburzeń	artykulacji	 u	dzieci	 i	 ich	
związku	z	infekcjami	górnych	dróg	oddechowych.
	 Infekcje	górnych	dróg	oddechowych,	które	mogą	
być	wyjściowo	przyczyną	zapaleń	uszu	i	okresowy	
niedosłuch	przewodzeniowy,	będący	często	konse-
kwencją	tych	zapaleń,	tworzą	pewnego	rodzaju	ka-
skadę	zdarzeń	prowadzącą	do	powstania	zaburzeń	
wymowy.	W	badaniach	własnych	u	ponad	połowy	
chorujących	 często	 dzieci	 (56%),	 z	 utrwalonych	
niedosłuchem	 stwierdzono	 zaburzenia	 artykula-
cji,	podczas	gdy	w	grupie	porównawczej	 te	 same	
zaburzenia	 zaobserwowano	 jedynie	 u	 30%,	 czyli	
z	 podobną	 częstością,	 jaka	 występuje	 w	 ogólnej	
populacji	dzieci	przed	rozpoczęciem	nauki	szkolnej	
[1].	Otrzymane	wyniki	potwierdzają	dane	dostępne	
w	piśmiennictwie,	według	których	istnieje	związek	
pomiędzy	nawracającymi	infekcjami	dróg	oddecho-
wych	powodującymi	niedosłuch	a	występowaniem	
nieprawidłowości	 mowy	 u	 dzieci	 [5].	 W	 pracach	
Borga	 i	 wsp.	 oceniano	 dzieci	 w	 wieku	 4-6	 lat,	
u	których	występował	niedosłuch	różnego	stopnia.	
Zaobserwowano,	że	im	większe	upośledzenie	słuchu	
u	 dziecka,	 tym	 manifestacja	 zaburzeń	 mowy	 jest	
bardziej	nasilona	[9,10].	Dotychczasowe	obserwacje	
wymagają	potwierdzenia	na	większej	grupie	pacjen-
tów.
	 Istotną	obserwacją	wynikającą	z	naszej	pracy	jest	
to,	że	obecność	niedosłuchu	u	swoich	dzieci	zauwa-
ża	tak	naprawdę	niewielu	rodziców.	Upośledzenia	
słuchu	u	dziecka	w	chwili	badania	zgłaszało	jedynie	

30%	 rodziców,	 natomiast	 około	 50%	 rodziców	
zaobserwowało	zaburzenia	wymowy	u	dzieci.	Spo-
strzeżenia	rodziców	potwierdziła	ocena	lekarska	(26	
rodziców	zgłosiło	ten	problem,	a	u	27	dzieci	ogółem	
stwierdzono	dyslalię).	Część	autorów	podkreśla,	że	
obserwacja	rodziców	dotycząca	gorszej	 reakcji	na	
dźwięki	 i	 podejrzenie	 występowania	 niedosłuchu	
u	dzieci	 jest	 jednym	 z	 ważniejszych	 czynników	
predylekcyjnych	przy	rozpoznaniu	zaburzeń	słuchu	
[11].	Wyniki	badań	własnych	są	zgodne	z	obserwa-
cjami	innych	autorów.	Praca	Lo	i	wsp.	pokazuje	jed-
nak,	że	niespełna	20%	rodziców	trafnie	rozpoznaje	
obecność	zaburzeń	słuchu	u	dzieci	[12].
	 Niedosłuch	powstały	w	wyniku	infekcji	górnych	
dróg	oddechowych	może	mieć	znaczący	wpływ	na	
występowanie	 nieprawidłowości	 mowy	 u	 dzieci	
w	wieku	 przedszkolnym.	 Fakt	 stwierdzenia	 zabu-
rzeń	artykulacji	u	ponad	50%	badanej	grupy	dzieci,	
u	których	nie	wykryto	wcześniej	niedosłuchu	prze-
wodzeniowego,	wskazuje,	że	jest	to	istotny	problem	
zdrowotny	 w	 wieku	 przed	 rozpoczęciem	 nauki	
szkolnej.	Konieczna	jest	przy	tym	głębsza	analiza	ich	
przyczyn.	W	związku	z	zalecanym	wcześniejszym	
rozpoczęciem	 edukacji	 szkolnej,	 badania	 często	
chorujących	dzieci	pod	kątem	zaburzeń	artykulacji	
i	słuchu	wydają	się	być	zatem	koniecznym	wyzwa-
niem	dla	lekarzy	podstawowej	opieki	zdrowotnej.

WNIOSKI

	 Zaobserwowano	zależność	między	ilością	popeł-
nianych	błędów	artykulacyjnych,	częstością	infekcji	
górnych	dróg	oddechowych,	a	występowaniem	nie-
dosłuchu.	Niedosłuch	powstały	w	wyniku	infekcji	
górnych	dróg	oddechowych	może	wpływać	na	wy-
stępowanie	 nieprawidłowości	 artykulacji	 u	dzieci	
w	 wieku	 przedszkolnym.	 Niedosłuch	 powstały	
w	przebiegu	nawracających	 infekcji	 górnych	dróg	
oddechowych	wydaje	się	być	zdecydowanie	niedo-
cenianym	problemem	zdrowotnym	dzieci	w	wieku	
przedszkolnym.	Zaburzenia	artykulacji	są	częściej	
zauważane	przez	rodziców	niż	problem	niedosłu-
chu.

Badania przeprowadzono w ramach pracy własnej nr 
502-11-753.
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