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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Niemowlêta z wrodzonymi zaka¿eniami TORCH (Toxopla-
smosis, Other, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes) stanowi¹ grupê ryzyka
wyst¹pienia odbiorczego uszkodzenia s³uchu.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Ocena s³uchowych potencja³ów wywo³anych z pnia mózgu u niemow-
l¹t z wrodzonymi infekcjami TORCH.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto 93 pacjentów w wieku do 6 miesiêcy
zaka¿onych pierwotniakiem Toxoplasma gondii (11), wirusem Herpes vari-
cella-zoster (1), ró¿yczki (9) i cytomegalii (69), ze wspó³istniej¹cymi zaka¿e-
niami wirusem cytomegalii i pierwotniakiem Toxoplasma gondii (2) i wiru-
sem ró¿yczki i Toxoplasma gondii (1). U wszystkich niemowl¹t rejestrowano
potencja³y s³uchowe, a nastêpnie wykonywano audiometriê behawioraln¹.
Badania powtarzano po up³ywie 4 miesiêcy.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. Zapis s³uchowych potencja³ów wywo³anych by³ patologiczny u 9
osób (14%), w tym piêciorga dzieci zaka¿onych cytomegali¹, 3 – ró¿yczk¹
i 1 – toksoplazmoz¹. U czworga z nich nie uda³o siê zarejestrowaæ zapisu
potencja³ów obustronnie, u 1 znad jednego ucha. Wiêkszoœæ (64) dzieci
zaka¿onych wirusem cytomegalii mia³o prawid³owe odpowiedzi, u pozosta-
³ych 5 próg s³uchu by³ podwy¿szony.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Badania potwierdzaj¹, ¿e niemowlêta z wrodzonymi infekcjami
TORCH wymagaj¹ diagnostyki audiologicznej w zwi¹zku z ryzykiem wyst¹-
pienia ubytku s³uchu.
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Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Thorough diagnosis of hearing is essential in infants with con-
genital TORCH (Toxoplasmosis, Other, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes)
infections due to a high risk of sensorineural hearing loss.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. The purpose of the study was to analyse the auditory brainstem re-
sponses (ABR) in infants with congenital TORCH infections.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The ABR and behavioural testing were performed
in 93 subjects aged up to 6 months, with toxoplasmosis (11), varicella-zo-
ster (1), rubella (9) and cytomegalovirus – CMV (69). In 2 infants toxopla-
smosis coexisted with CMV infection and in 1 patient toxoplasmosis coexi-
sted with rubella. The patients were re-examined after 4 months.
Results.Results.Results.Results.Results. Nine (14%) individuals had pathological results of the initial ABR.
This group consisted of 5 infants with CMV infection, 3 with rubella and 1
with toxoplasmosis. Four of them failed the ABR on both ears, one on 1 ear
only. A majority of patients (64) infected with CMV had normal hearing. The
remaining 5 infants had elevated threshold values.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The high proportion of infants with pathological ABR confirm
earlier study results on the high risk of hearing loss in children with TORCH.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(4), 185-188
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Czêstoœæ zaka¿eñ TORCH (Toxoplasmosis, Other,
Rubella, Cytomegalovirus, Herpes) u kobiet zale¿y od
populacji [1, 2]. Przekazywanie czynników infekcyjnych
TORCH przez matkê p³odowi in utero mo¿e prowadziæ
do ciê¿kich uszkodzeñ p³odu lub poronienia [3]. Wiêk-
szoœæ z tych zaka¿eñ powoduje ma³o nasilone objawy u
matki, jednak¿e niesie ze sob¹ bardzo powa¿ne skutki
dla p³odu, na które leczenie matki ma zazwyczaj zniko-
my wp³yw [4]. Jeœli do zaka¿enia dochodzi w czasie pierw-
szych 16 tygodni ci¹¿y, wymienione infekcje mog¹ staæ
siê przyczyn¹ wrodzonego niedos³uchu odbiorczego.

Noworodki z zaka¿eniami TORCH manifestuj¹
ró¿norodne objawy. Oprócz zmian w strukturze œlimaka,
bêd¹cych przyczyn¹ uszkodzeñ s³uchu, do najczêstszych
nale¿¹ zmiany na skórze: wybroczyny, rumieñ oraz ¿ó³-
taczka. Zmiany te mog¹ byæ obserwowane w toksopla-
zmozie, ró¿yczce i cytomegalii, jednak wiêkszoœæ nowo-
rodków zaka¿onych wirusem cytomegalii (CMV) nie ma
przy urodzeniu ¿adnych objawów [5]. W zaka¿eniu wi-
rusem Herpes simplex 80% noworodków, u których wy-
stêpuj¹ objawy, ma wy³¹cznie pojedyncze lub zgrupowa-
ne pêcherzyki skórne, owrzodzenia z jamie ustnej lub
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zapalenie spojówek. Inne objawy cechuje du¿a zmiennoœæ.
Czêste zmiany patologiczne we wrodzonej toksoplazmozie
to rozlane zwapnienia w mózgu, mikrocefalia oraz zapa-
lenie b³ony naczyniowej oka. Wrodzona ró¿yczka powo-
duje wady serca, zaburzenia budowy naczyniówki oraz
zwapnienia mózgu. Cytomegalia objawia siê powiêksze-
niem w¹troby oraz œledziony, jest przyczyn¹ zwapnieñ
oko³okomorowych w mózgu oraz opóŸnionego rozwoju
wewn¹trzmacicznego. Zlokalizowana lub rozsiana wro-
dzona infekcja wirusem Herpes czêsto obejmuje oœrod-
kowy uk³ad nerwowy oraz oko.

Koniecznoœæ szczegó³owej obiektywnej diagnostyki
s³uchu u wszystkich dzieci z wrodzonymi zaka¿eniami
TORCH jest szeroko podkreœlana, st¹d badania te staj¹
siê powszechne. Wczeœnie postawione rozpoznanie za-
burzenia s³uchu pozwala na zaopatrzenie niemowlêcia
w aparat s³uchowy oraz rozpoczêcie rehabilitacji w celu
umo¿liwienia prawid³owego rozwoju mowy [7, 8].

Celem pracy by³o potwierdzenie zwi¹zku miêdzy
wystêpowaniem zaka¿eñ TORCH u niemowl¹t a wy-
st¹pieniem uszkodzenia s³uchu w populacji ma³opolskiej
oraz analiza zapisów s³uchowych potencja³ów wywo³a-
nych z pnia mózgu u niemowl¹t z wrodzonymi zaka¿e-
niami TORCH w poszukiwaniu cech charakterystycz-
nych dla uszkodzeñ s³uchu w tej grupie.

PACJENCI I METODY

Do grupy badanej w³¹czono 93 niemowlêta z rozpo-
znanymi wrodzonymi zaka¿eniami TORCH, w tym 41
dziewczynek oraz 52 ch³opców, w wieku od 2 do 6 mie-
siêcy. By³o w niej 11 dzieci z potwierdzon¹ w badaniach
serologicznych toksoplazmoz¹, 9 – z ró¿yczk¹ oraz 69 –
zaka¿onych wirusem cytomegalii. Do grupy w³¹czono
niemowlê urodzone przez matkê, która w czasie ci¹¿y
przeby³a infekcjê wirusem varicella-zoster. Dwoje dzieci
mia³o rozpoznane wspó³istniej¹ce zaka¿enie cytomega-
li¹ i toksoplazmoz¹, a jedno ró¿yczk¹ i toksoplazmoz¹.

Pacjenci kierowani byli z oddzia³ów noworodkowych
szpitali po³o¿niczych, w których ustalane by³o rozpozna-
nie na podstawie rutynowych testów serologicznych.
U ¿adnego z niemowl¹t nie stwierdzono innych chorób
ani patologii, poza wrodzonym zaka¿eniem TORCH.

Przed przyst¹pieniem do rejestracji s³uchowych po-
tencja³ów wywo³anych z pnia mózgu (auditory brainstem
responses – ABR) wykonywano otoskopiê oraz tympa-
nometriê w celu wykluczenia patologii ucha zewnêtrz-
nego i œrodkowego. ABR rejestrowano w celu ustalenia
wartoœci progu s³uchu. Badanie przeprowadzano w cza-
sie fizjologicznego snu w dŸwiêkoszczelnej kabinie, u¿y-
waj¹c aparatu Racia-Alvar Centor-C (Francja) [9]. Jako
bodziec stosowano trzask szerokopasmowy o obwiedni
prostok¹tnej i czêstotliwoœci 2000-4000 Hz, czêstoœci
powtarzania 5 na sekundê oraz czasie akwizycji i analizy

12,5 ms. Oceniano morfologiê fal I-III-V. Wartoœæ pro-
gu s³uchu oceniano w oparciu o obecnoœæ fali V. Anali-
zowano tak¿e bezwzglêdne wartoœci latencji fal I, III i V
oraz wartoœci interlatencji III-V i I-V. Audiometriê be-
hawioraln¹ przeprowadzono stosuj¹c bodŸce specyficz-
ne dla czêstotliwoœci 1000, 2000 i 4000 Hz wytwarzane
przez instrumenty muzyczne [10]. Badanie wykonywa-
no w celu potwierdzenia wyników uzyskanych w ABR.
U wszystkich dzieci pomiar ABR powtarzano po up³y-
wie 4 miesiêcy.

WYNIKI

U 84 dzieci podstawowy zapis ABR by³ prawid³owy.
U 9 niemowl¹t stwierdzono patologiczne zapisy ABR
w pierwszym badaniu, polegaj¹ce na nieprawid³owej war-
toœci progu s³uchu lub ca³kowitym braku odpowiedzi.
W grupie tej by³o 5 pacjentów z wrodzonym zaka¿eniem
CMV, 3 z ró¿yczk¹ i 1 z toksoplazmoz¹. U 5 dzieci, u któ-
rych stwierdzono g³êboki niedos³uch odbiorczy zarów-
no w pierwszym, jak i drugim badaniu, nie uda³o siê uzy-
skaæ odpowiedzi do poziomu bodŸca 100 dB HL. U jed-
nego z nich nie uda³o siê zarejestrowaæ ABR znad jed-
nego ucha. Morfologia wiêkszoœci zapisów ABR by³a pra-
wid³owa, z wyj¹tkiem wyników uzyskanych u 2 niemow-
l¹t z zaka¿eniem CMV, u których stwierdzono obustron-
ne wyd³u¿enie latencji fal I, III i V oraz interlatencji III-V
i I-V o 1 ms powy¿ej normy. Dziecko urodzone przez
matkê, która w czasie ci¹¿y przeby³a infekcjê wirusem
varicella-zoster mia³o prawid³owy zapis ABR. Noworodki
z dwiema wspó³istniej¹cymi infekcjami TORCH mia³y
równie¿ prawid³owe zapisy. 64 niemowlêta zaka¿one
CMV mia³y prawid³owe zapisy ABR.

¯aden z pacjentów z prawid³owym wynikiem pierw-
szego badania nie mia³ zaburzeñ zapisu ABR po up³y-
wie 4 miesiêcy. U ¿adnego z dzieci, u których zarejestro-
wano patologiczny zapis w pierwszym badaniu nie uda³o
siê równie¿ uzyskaæ prawid³owego wyniku w badaniu
kontrolnym.

Niemowlêta z odbiorczym uszkodzeniem s³uchu zo-
sta³y zaopatrzone w aparaty s³uchowe, których parame-
try wzmocnienia sygna³u akustycznego ustawiono
w oparciu o progi s³uchu wyznaczone w badaniu ABR
(z zastosowaniem stymulacji szerokopasmowym trza-
skiem o czêstotliwoœci 2000-4000 Hz oraz krótkim to-
nem o czêstotliwoœci 500 i 1000 Hz) i s¹ one poddawane
rehabilitacji s³uchowej.

DYSKUSJA

Cytomegalovirus nale¿y do grupy Herpesviridae,
znanej z tendencji do d³ugotrwa³ego utajenia oraz zdol-
noœci do reaktywacji. Wrodzone zaka¿enia CMV mog¹
prowadziæ do nieprawid³owej mielinizacji w³ókien ner-
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wowych, bez zmian w substancji szarej, co prowadzi do
opóŸnienia rozwoju umys³owego i odbiorczego niedo-
s³uchu [5, 11]. Wrodzone zaka¿enie CMV rozpoznaje
siê, gdy poziomy specyficznych IgG i/lub IgM s¹ pod-
wy¿szone lub, gdy stwierdza siê obecnoœæ wirusów w mo-
czu (hodowla na zaka¿onych zarodkach kurzych), albo
te¿ na podstawie dodatniego wyniku reakcji polimerazy
³añcuchowej (PCR) (próba moczu, krwi lub p³ynu mó-
zgowo-rdzeniowego) [12]. Rivera i wsp. [13] zauwa¿yli,
¿e wiele niemowl¹t zaka¿onych wirusem CMV, równie¿
tych z objawami uszkodzenia oœrodkowego uk³adu ner-
wowego, ma prawid³owe ABR. Jednak¿e dzieci, które
w pierwszym badaniu ABR nie mia³y objawów uszko-
dzenia s³uchu musz¹ byæ konsekwentnie kontrolowane
w pierwszych latach ¿ycia ze wzglêdu na wysokie praw-
dopodobieñstwo rozwoju zaka¿enia i stopniowego po-
garszania siê s³uchu [7]. Wyniki uzyskane w naszych ba-
daniach s¹ podobne do tych uzyskanych przez Fowlera
i wsp. – 7,25% w stosunku do 5,2% niemowl¹t z odbior-
czym uszkodzeniem s³uchu w grupie niemowl¹t z wro-
dzonym zaka¿eniem wirusem CMV odpowiednio w ba-
daniach w³asnych i Fowlera i wsp. [14]. Wspomniani au-
torzy wykazali mo¿liwoœæ wyst¹pienia u dzieci z cyto-
megali¹ niedos³uchu ujawniaj¹cego siê w pierwszych
6 latach ¿ycia. W wieku 72 miesiêcy czêstoœæ takich przy-
padków wynosi³a 15,4%. Zgodnie z danymi dla popula-
cji europejskiej, odk¹d znacz¹co zmala³a liczba zachoro-
wañ na ró¿yczkê, odrê i œwinkê w zwi¹zku z powszech-
noœci¹ szczepieñ ochronnych [7], zaka¿enia wirusem
CMV s¹ obecnie jedynym istotnym czynnikiem spraw-
czym wrodzonego uszkodzenia s³uchu o etiologii wiru-
sowej. Równie¿ w Polsce liczba przypadków powik³añ
po ró¿yczce znacz¹co zmala³a po wprowadzeniu po-
wszechnych szczepieñ dziewczynek w wieku 13 lat [15].
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zaka¿enia ró¿yczk¹
w okresie p³odowym jest szczególnie wysokie. Maleje
w drugim semestrze ci¹¿y i znów zwiêksza siê w tryme-
strze trzecim. Wirus nale¿¹cy do Togaviridae rozprze-
strzenia siê przez uk³ad naczyniowy i wywo³uje ognisko-
we uszkodzenie komórek tworz¹cych œciany naczyñ
krwionoœnych z nastêpowym niedokrwieniem œlimaka
i oœrodkowego uk³adu nerwowego. Zaka¿enie rozpoznaje
siê na podstawie wyników badañ immunologicznych:
podwy¿szonego poziomu specyficznych IgG i IgM
w osoczu noworodka [3]. W prezentowanej grupie cho-
rych u 3 z 9 dzieci stwierdzono wadê s³uchu.

Wrodzona toksoplazmoza, wywo³ana przez pierwot-
niaka Toxoplasma gondii, jest czêsto letalna. Wrodzony
niedos³uch odbiorczy wystêpuje znacz¹co czêœciej u no-

worodków i niemowl¹t, u których dosz³o do innych za-
burzeñ w przebiegu zaka¿enia, podobnie jak w innych
wrodzonych infekcjach. Rozpoznanie ustala siê na pod-
stawie poziomów specyficznych IgM i IgG w osoczu
noworodka, wyniku testu Sabina-Feldmanna oraz na
podstawie wzrostu poziomu specyficznego IgA [4].
W prezentowanej grupie pacjentów czêstoœæ wystêpowa-
nia wrodzonej wady s³uchu u niemowl¹t zaka¿onych
Toxoplasma gondii by³a niska – 1 niemowlê z niedos³u-
chem na 11 zaka¿onych.

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, ka¿da
kobieta po rozpoznaniu ci¹¿y oraz przed porodem ma
wykonywane testy laboratoryjne wykluczaj¹ce ki³ê.
W przypadku dodatniego wyniku poddawana jest przy-
czynowemu leczeniu, które cechuje wysoka skutecznoœæ.
St¹d liczba przypadków wrodzonej ki³y w naszej popu-
lacji jest niewielka. Zaka¿enia ciê¿arnych wirusem Her-
pes typ 1, czêsto wi¹¿¹ce siê z uszkodzeniem ucha we-
wnêtrznego, s¹ w Polsce bardzo rzadkie [15].

Autorzy analizowali powszechnie przyjête parame-
try opisuj¹ce zapis ABR jako wskaŸnika klinicznej oceny
s³uchu u niemowl¹t [16]. Wartoœci progowe na pozio-
mie 20 dB HL uznawano za prawid³owe. Wyniki audio-
metrii behawioralnej nie s¹ dok³adne i wartoœæ diagno-
styczna testów jest krytykowana, st¹d stan s³uchu u no-
worodków wymaga potwierdzenia za pomoc¹ innej me-
tody [10].

Dzieci z rozpoznanym wrodzonym zaka¿eniem
TORCH wymagaj¹ kontroli audiologicznej co 12 mie-
siêcy, do osi¹gniêcia wieku szkolnego. Celem takiego
postêpowania jest wykluczenie postêpuj¹cego niedos³u-
chu. W przypadku dzieci starszych (4 lata i wiêcej) wy-
konywana jest audiometria tonalna. Leczenie toksopla-
zmozy polega na podawaniu pyrimethaminy z sulfadia-
zin¹ lub trisulfapyrimidiny; wrodzone zaka¿enie wiru-
sem Herpes simplex leczy siê acyclovirem [6]. W infek-
cjach CMV wykazano dobr¹ skutecznoœæ, ale te¿ powa¿ne
skutki uboczne podawanego do¿ylnie gancycloviru [7].
Nie ma specyficznego leczenia wrodzonej ró¿yczki, po-
daje siê wy³¹cznie leki wspomagaj¹ce [6].

Reasumuj¹c, w prezentowanym materiale badawczym
u 9,7% niemowl¹t z wrodzonymi zaka¿eniami TORCH
wystêpowa³o odbiorcze uszkodzenie s³uchu. Niemowlê-
ta, u których dosz³o do uszkodzenia s³uchu w przebiegu
zaka¿enia TORCH cechowa³ znacz¹co podwy¿szony
próg s³uchowy lub ca³kowity brak odpowiedzi na bodziec
akustyczny. Autorzy sugeruj¹ regularn¹ kontrolê audio-
logiczn¹ dzieci z wrodzonymi zaka¿eniami TORCH.
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