Nag?a utrata s?uchu po nurkowaniu na
trimiksie
Listopad 2015, W?ochy. Gabriel**, maj?cy oko?o 40 lat do?wiadczony instruktor nurkowaniu z
Hiszpanii, przyjecha? samochodem do W?och ze swoimi przyjació?mi. Pierwsze nurkowanie tego
dnia wykona? z u?yciem rebreathera CCR. Do oddychania mia? trimiks (mieszanin? tlenu, helu i
azotu) i korzysta? z komputera nurkowego Petrel.
Na koniec nurkowania uzyska? czas denny 95 minut na g??boko?ci 40 metrów (z maksimum na
45 metrach). Jego nurkowanie przebiega?o bez problemów, a? do wynurzenia, kiedy poczu?
wra?enie t?umienia w prawym uchu, które nie znikn??o od razu. To nie by? pierwszy raz, gdy
do?wiadcza? czego? podobnego, wi?c nie martwi? si? tym za bardzo. Przyj??, ?e to wra?enie
ust?pi w ci?gu kilku kolejnych godzin, tak jak to mia?o miejsce wcze?niej. Ale trzydzie?ci godzin
pó?niej nie by?o ?adnej poprawy. A Gabriel poczu? si? gorzej.
Dwa dni pó?niej rozmawiaj?c przez telefon komórkowy uzmys?owi? sobie, ?e nie s?yszy nic na
prawe ucho. Zmartwi? si? tym, a do tego zacz?? odczuwa? ortostatyczne zawroty g?owy (vertigo).
Gabriel czu? si? naprawd? ?le i chcia? jecha? do domu. Postanowi? nast?pnego dnia wróci? do
Hiszpanii i szuka? tam pomocy medycznej.
Po powrocie do Hiszpanii zatrzyma? si? na ostrym dy?urze w szpitalu. Lekarze s?dzili, ?e jest to
uraz ci?nieniowy (barotrauma) ucha i zalecili lek przeciwbólowy - ibuprofen. B?d?c
do?wiadczonym nurkiem i instruktorem, Gabriel próbowa? wyt?umaczy?, ?e to raczej nie jest
„zwyk?a” barotrauma. Niestety, lekarze polecili mu wróci? nast?pnego dnia na bardziej
szczegó?owe badanie laryngologiczne. By? ju? pó?ny wieczór. Co jeszcze mia?by zrobi??
Gabriel wróci? do domu.
Nast?pnego ranka Gabriel postanowi? uzyska? inn? opini? od lekarzy specjalizuj?cych si? w
chorobach zwi?zanych z nurkowaniem i terapi? hiperbaryczn? w innym szpitalu. Nie by?
zaskoczony, gdy us?ysza? now? diagnoz?: nag?a g?uchota. Lekarz wyja?ni? mu, ?e nag?a
g?uchota u nurka nie jest wynikiem choroby dekompresyjnej, ale jest skutkiem problemu z
nerwem predsionkowo-?limakowym, zwanym dawniej statyczno-s?uchowym, który powoduje
nag?? utrat? s?uchu. Nie jest to stan zwi?zany wy??cznie z nurkowaniem, Ka?dy, nawet osoby,
które w ?yciu nie nurkowa?y, mog? tego do?wiadczy?. Ale ze wzgl?du na ró?nice ci?nienia,
zdarza si? to równie? nurkom.
Lekarz medycyny hiperbarycznej przypisa? Gabrielowi 20 sesji leczenia tlenem hiperbarycznym
(HBOT). Wyt?umaczy? mu równie?, ?e to nie mo?e by? leczone klasycznymi metodami
laryngologicznymi, ale czasami uzyskuje si? popraw? a nawet ca?kowite wyleczenie po terapii
tlenem hiperbarycznym. Poprawy nie nale?y si? spodziewa? po jednej sesji HBOT, ale dobre
efekty uzyskuje si? po terapii prowadzonej przez trzy tygodnie. Czasami dochodzi do nag?ej
poprawy w po?owie lub pod koniec okresu terapii. Wi?c Gabriel rozpocz?? swoje sesje HBOT.

Czym jest nag?a g?uchota?

W przypadku nag?ej odbiorczej (czuciowej) utraty s?uchu lub nag?ej g?uchoty nerw
przedsionkowo-?limakowy ulega pora?eniu z niewyja?nionych przyczyn i powoduje nag?? utrat?
s?uchu – zazwyczaj z jednej strony – nagle lub w ci?gu kilku dni. Gdy si? zdarzy najwa?niejsz?
rzecz?, jak? musi zrobi? pacjent to niezw?ocznie odwiedzi? lekarza. Opó?nienie w postawieniu
diagnozy i rozpocz?ciu leczenia mo?e zmniejszy? efektywno?? terapii. Ludzie cz?sto zauwa?aj?
ubytek s?uchu, gdy chc? u?y? dotkni?tego utrat? s?uchu ucha, na przyk?ad gdy korzystaj? z
telefonu. Zawroty g?owy i/lub dzwonienie w uchu (szum w uszach) mog? by? objawami
towarzysz?cymi. Typowo dotyka to doros?ych w wieku 40-50 lat. Oko?o 50% przypadków ulega
samoistnemu ust?pieniu w ci?gu tygodnia lub dwóch. 85% pacjentów otrzymuj?cych leczenie
odzyskuje s?uch cz??ciowo. W oko?o 15% przypadków przyczyn? ustala si? jako skutek choroby
zaka?nej, urazu g?owy lub mózgu, choroby autoimmunologicznej, leków upo?ledzaj?cych komórki
czuciowe ucha wewn?trznego, problemów z kr??eniem krwi, guza na nerwie ??cz?cym ucho z
mózgiem, problemów neurologicznych jak stwardnienie rozsiane czy problemów z uchem
wewn?trznym.
Nag?y niedos?uch mo?e oznacza? pe?n? i trwa?? utrat? s?uchu i przez to utrudnienie
wykonywania wi?kszo?ci aktywno?ci w ?yciu. Cho? jest to rzadki problem, znany jest w
?rodowisku nurkowym od wielu lat. Jak to wspomniano wcze?niej, nie jest to stan dotykaj?cy
wy??cznie nurków. Ka?dy, nawet osoba nie nurkuj?ca, mo?e go do?wiadczy?. Tym niemniej, w
przypadku nurków mo?e by? wywo?any przez zmiany ci?nienia, podczas gdy w przypadku osób
nie nurkuj?cych, czynniki wywo?uj?ce mog? by? inne (patrz powy?ej).

Jak leczy? nag?? g?uchot??
Udowodnion? i wielce obiecuj?c? terapi? jest leczenie tlenem hiperbarycznym (HBOT). Innym
powszechnie stosowanym sposobem leczenia osób nienurkuj?cych jest podawanie
kortykosteroidów. Ograniczaj? one stan zapalny, zmniejszaj? obrz?k i pomagaj? cia?u zwalcza?
chorob?. Steroidy mog? by? przyjmowane doustnie lub mog? by? wstrzykni?te bezpo?rednio za
b?on? b?benkow? do ucha ?rodkowego (przezb?onowa terapia kortykosteroidami). Dodatkowe
leczenie mo?e by? potrzebne, je?li odkryje si? bezpo?redni? przyczyn? choroby. Infekcje, alergie
na leki czy zaburzenia autoimmunologiczne mog? wywo?ywa? agresj? uk?adu odporno?ciowego
na ucho wewn?trzne. Antybiotyki, ?rodku immunosupresyjne lub inne leki mog? by? wtedy
pomocne.

Jak diagnozuje si? nag?? g?uchot??
Test s?uchu, zwany audiometri? tonow? jest metod? z wyboru. Pomaga okre?li?, czy utrata
s?uchu jest wywo?ana przez to, ?e d?wi?k nie dociera do ucha wewn?trznego na skutek jakiej?
przeszkody, czy jest to problem deficytu odbiorczego (sensorycznego), co oznacza, ?e ucho nie
mo?e przetwarza? d?wi?ku. Diagnoza jest pozytywna, je?li test wykazuje utrat? 30 decybeli w
trzech s?siaduj?cych cz?stotliwo?ciach.

Je?li masz jakie? w?tpliwo?ci, pami?taj, ?e zespó? medyczny DAN Europe jest zawsze do twojej

dyspozycji, aby udzieli? ci porady medycznej przez swoj? dzia?aj?c? 24/7 lini? alarmow?. Pomoc
jest na wyci?gni?cie r?ki. Jako aktywny cz?onek DAN miej zawsze numery alarmowe pod r?k?.
Z przykro?ci? informujemy, ?e mimo terapii HBOT Gabrielowi jeszcze nie wróci? s?uch. ?yczymy
mu wszystkiego najlepszego i mamy nadziej?, ?e wkrótce odzyska s?uch.

** imi? zmienione przez wydawc?

