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Wprowadzenie. Miêdzynarodowy Program Healthy Hearing (HH) dzia³aj¹cy przy International Special Olympics Committee z siedzib¹ w Waszyngtonie
D.C. obejmuje badania przesiewowe narz¹du s³uchu u sportowców z ró¿nym stopniem upoœledzenia umys³owego, bior¹cych udzia³ w krajowych
i miêdzynarodowych Olimpiadach Specjalnych.
Cel. Przedstawienie wyników badañ narz¹du s³uchu, realizowanych u niepe³nosprawnych sportowców zgodnie z algorytmem podanym przez Special Olympics Incorporated (SOI) Healthy Athlets Program.
Materia³ i metody
metody.. Badania przeprowadzono wœród polskich zawodników
podczas XI Letniej Olimpiady Specjalnej w Dublinie w czerwcu 2004 roku
oraz Ogólnopolskich Zimowych Zawodów Sportowych w Bia³ymstoku w marcu 2004 roku. Program obejmowa³ 4 elementy oceny narz¹du s³uchu:
otoskopow¹ ocenê ucha, skryningow¹ emisjê otoakustyczn¹ wywo³an¹
(TEOAE), tympanometriê oraz audiometriê tonaln¹ progow¹. Badania dotyczy³y 153 zawodników bior¹cych udzia³ w 14 konkurencjach sportowych.
Wyniki. Wystêpowanie zaburzeñ s³uchu stwierdzono u ponad 5% sportowców. U 2,5% wymaga³y one zastosowania aparatu s³uchowego.
Wnioski. Program HH umo¿liwia pog³êbion¹ ocenê stanu narz¹du s³uchu
u niepe³nosprawnych sportowców oraz wyodrêbnienie grupy osób wymagaj¹cych specjalistycznej opieki audiologicznej.
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Introduction. International Healthy Hearing (HH) Program developed by
International Special Olympics Committee in Washington DC per forms hearing screening during athletics competitions in mentally retarded athletes.
Aim. The aim of this study was to assess hearing test results performed
according to Special Olympics Incorporated (SOI) Healthy Athletes Program.
Material and methods. The study was performed in Polish participants of
Special Olympics during XI International Summer Special Olympics Game
Dublin 2003 and during Winter National Special Olympics Game Bialystok
2004. HH evaluation was divided into 4 screening sequences: otoscopy,
otoacoustic emission (TEOAE), tympanometry and pure-tone audiometry.
One hundred fourteen athletes participating in 14 disciplines were examined.
Results. Hearing impairments were detected in over 5% athletes. 2.5% of
athletes needed hearing aids prescription.
Conclusions. HH Program enables a more precise analysis of the hearing
organ in the group of mentally retarded athletes, and a recognition of
subjects who need audiological care.
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W Olimpiadach Specjalnych organizowanych przez
International Special Olympics Committee bior¹ udzia³
zawodnicy z ró¿nego stopnia upoœledzeniem umys³owym. Jako kryterium zdolnoœci intelektualnych stosowana jest najczêœciej klasyfikacja zaburzeñ umys³owych
podawana przez American Association of Mental Retardation (AAMR), która obejmuje osoby o IQ < 70,
czyli uzyskuj¹ce ilorazy inteligencji o dwa i wiêcej odchyleñ standardowych poni¿ej œredniej [1,2]. Stopieñ
upoœledzenia umys³owego okreœlany jest równie¿ na podstawie wytycznych podanych przez American Psychiatric Association (APA) w najnowszej wersji Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).
Granicznymi wartoœciami IQ dla poszczególnych kategorii upoœledzenia umys³owego s¹: lekkie 50-55 do ≅70,
umiarkowane 35-40 do 50-55, znaczne 20-25 do 3540 i g³êbokie poni¿ej 20-25 [3]. IQ jest jednak tylko
wstêpnym kryterium. Rozstrzygaj¹cym jest pe³ne badanie psychologiczne i kliniczne.
Miêdzynarodowy program Special Olympics Incorporated (SOI) Healthy Athlets dzia³aj¹cy przy International Special Olympics Committee, pod patronatem
Eunice Kennedy Shriver, którego g³ównym za³o¿eniem
jest systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców
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z ró¿nego stopnia upoœledzeniem umys³owym, bior¹cych
udzia³ w olimpiadach specjalnych powsta³ w 1996 roku.
Program obejmowa³ badania przesiewowe stanu uzêbienia i narz¹du wzroku zawodników. W 1999 roku do
programu wprowadzono nowe elementy tj. ocenê narz¹du s³uchu (Healthy Hearing Program), badania dermatologiczne oraz ocenê narz¹du ruchu [4]. Obecnie
w realizacjê za³o¿eñ Special Olympics Healthy Hearing
Program zaanga¿owanych jest, obok Stanów Zjednoczonych Ameryki, wiele krajów Europy Zachodniej
m.in. Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia. Stan narz¹du s³uchu u osób z upoœledzeniem umys³owym jest jednym z priorytetów Special Olympics
Incorporated (SOI) Healthy Athlets.
Celem badañ by³a analiza wyników klinicznych badañ audiologicznych w populacji osób z ró¿nego stopnia upoœledzeniem umys³owym, bior¹cych udzia³ w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych, spartakiadach oraz miêdzynarodowych olimpiadach specjalnych. Celem praktycznym by³o zwiêkszenie dostêpnoœci audiologicznej opieki medycznej w populacji osób
z ró¿nego stopnia upoœledzeniem umys³owym.

MATERIA£ I METODY

193

Tabela I. Rodzaj zalecenia dalszej opieki audiologicznej w zale¿noœci od wyników
badañ s³uchu
Wskazania

TEOAE Tympano- Audiogram
metria
tonalny

Kontrolne badanie narz¹du s³uchu podczas
kolejnych zawodów sportowych

+

brak

brak

Wskazana dok³adna ocena ucha œrodkowego

+

–

+

Wskazana dok³adna ocena ucha œrodkowego

–

–

+

Wskazana dok³adna ocena czêœci œlimakowej
ucha wewnêtrznego (aparat s³uchowy?)

–

+

–

Wskazana dok³adna ocena ucha œrodkowego

+

–

–

Wskazana dok³adna ocena ucha œrodkowego
i czêœci œlimakowej ucha wewnêtrznego
(aparat s³uchowy?)

–

–

–

“+” prawid³owy wynik testu
“–“ nieprawid³owy wynik testu

- tympanometriê (stanowisko 3) – badanie jest przeprowadzane w celu oceny przewodzenia dŸwiêków
w uchu œrodkowym,
- skryningow¹ audiometriê tonaln¹ progow¹ (stanowisko 4) – badanie pozwala na ocenê progu s³yszenia dla
dŸwiêków o okreœlonej czêstotliwoœci i natê¿eniu.
Ka¿dy sportowiec przechodzi³ ocenê ucha zewnêtrznego oraz analizê emisji otoakustycznej wywo³anej. Pozosta³e dwa badania by³y przeprowadzane u osób, które
nie uzyska³y pozytywnego wyniku w ww. testach. Dla
ka¿dego uczestnika badañ przesiewowych przeznaczono œrednio oko³o 8-20 minut, w zale¿noœci od koniecznoœci przeprowadzenia, b¹dŸ nie, badañ na stanowisku
3 i 4. Po zakoñczeniu testów przesiewowych sportowcy
otrzymywali podsumowanie rezultatów, ze wskazówkami co do dalszego postêpowania tj. potrzeby specjalistycznej opieki audiologicznej lub kontrolnych badañ
narz¹du s³uchu (tab. I).

Badaniami Programu Healthy Hearing zosta³a objêta grupa polskich sportowców, w wieku od 16 do 40
lat, z ró¿nego stopnia upoœledzeniem umys³owym, bior¹cych udzia³ w XI Miêdzynarodowej Letniej Olimpiadzie Specjalnej w Dublinie w czerwcu 2003r. (75 sportowców) i Ogólnopolskich Letnich Zawodach Sportowych w Bia³ymstoku w marcu 2004 r. (78 sportowców).
W sumie przebadano 153 sportowców.
Program Healthy Hearing obejmowa³ 4 etapy oceny
narz¹du s³uchu i powsta³ w oparciu o koncepcjê badañ
skryningowych przedstawion¹ przez Special Olympics
Incorporated (SOI) Healthy Athlets Program – Healthy WYNIKI
Hearing Program (Herer&Montgomery, 2001).
W skryningowej ocenie audiologicznej (wg kryteW pierwszym etapie, przed rozpoczêciem testów
riów Healthy Hearing Program Incorporated Washingaudiometrycznych, ka¿dy uczestnik, jak równie¿ trener
ton, D.C.) wykazano, ¿e w badanej grupie 153 osób:
oraz opiekun, byli dok³adnie informowani o celu i zasa- u 107 (70%) zawodników nie stwierdzono patolodach prowadzonych badañ. Nastêpnie przeprowadzano
gicznych zmian w otoskopowej ocenie ucha, jednakdok³adne badanie laryngologiczne stanu gard³a, krtani
¿e 86 (56,2%) zawodników wymaga³o oczyszczenia
i nosa celem wykluczenia infekcji górnych dróg oddeprzewodu s³uchowego zewnêtrznego,
chowych i nieprawid³owoœci anatomicznych, dyskwali- u oko³o 43 (28,1%) ze 153 osób stwierdzono wystêfikuj¹cych badanego z udzia³u w zawodach sportowych.
powanie przewlek³ych zmian zapalnych ucha œrodDalsze etapy badania audiologicznego odbywa³y siê na
kowego, w tym u 15% z nich w wywiadzie nawraca4 stanowiskach i obejmowa³y:
j¹ce infekcje górnych dróg oddechowych,
- otoskopow¹ ocenê ucha (stanowisko 1) – badanie
- u 38 (24,8%) zawodników wynik skryningowego
pozwala oceniæ higienê ucha zewnêtrznego oraz
badania emisji otoakustycznej wywo³anej by³ nieprastwierdziæ wystêpuj¹ce schorzenia przewodu s³uchowid³owy, u pozosta³ych 115 (75,2%) sportowców odwego zewnêtrznego i b³ony bêbenkowej,
powiedzi by³y prawid³owe,
- emisjê otoakustyczn¹ wywo³an¹ (TEOAE) (stano- u 15 (39,4%) z 38 osób, które objêto badaniem tymwisko 2) – badanie umo¿liwia obiektywn¹ ocenê stapanometrii stwierdzono nieprawid³owy wynik testu,
nu ucha wewnêtrznego tj. sprawnoœci œlimaka,
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sugeruj¹cy zmiany w uk³adzie przewodzeniowym narz¹du s³uchu,
- test przesiewowej audiometrii tonalnej progowej
wykaza³ u 8 (21%) z 38 osób wystêpowanie zaburzeñ
s³uchu, w tym u 4 (10,5%) z 38 osób, o charakterze
wymagaj¹cym zastosowania aparatu s³uchowego.

DYSKUSJA
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e w omawianej populacji
znacznie czêœciej stwierdzano wystêpowanie chorób ucha
œrodkowego, ni¿ w populacji ogólnej, jak te¿ ró¿ny stopieñ upoœledzenia s³uchu. Spowodowane jest to prawdopodobnie zwiêkszeniem ryzyka chorób narz¹du s³uchu u osób z upoœledzeniem umys³owym, m.in. z zespo³em Downa, z powodu czêstego wspó³istnienia wad
wrodzonych czêœci twarzowej czaszki oraz zwiêkszonej
podatnoœci na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych spowodowanej zaburzeniami immunologicznymi [5]. Dahle i McCollister [6] analizuj¹c czêstoœæ
wystêpowania chorób uszu u dzieci z ró¿nym stopniem
upoœledzenia umys³owego stwierdzili wiêkszy odsetek
infekcji ucha œrodkowego i znacznego stopnia zaburzenia s³uchu w grupie dzieci z zespo³em Downa. Badania
przeprowadzone przez Donague i Abbasa [7] w populacji 293 osób potwierdzi³y wystêpowanie przewlek³ych
infekcji nosa, gard³a i uszu u oko³o 40% badanych z zespo³em Downa i 29% z innymi zaburzeniami umys³owymi. Powy¿sze dane potwierdzaj¹ równie¿ wyniki badañ Whitemana [8].
Na podstawie badañ przeprowadzonych podczas
miêdzynarodowych Olimpiad Specjalnych w latach
1999-2003 stwierdzono, ¿e w populacji sportowców
z ró¿nym stopniem upoœledzenia umys³owego, u których
systematycznie przeprowadzano badania przesiewowe
narz¹du s³uchu oraz wprowadzono w³aœciw¹ prewencjê

Tabela II. Wyniki badañ przesiewowych na wybranych specjalnych zawodach
sportowych wg Montgomery i Herer
Zawody sportowe (wybrane)

Liczba
Pozytywne wyniki
Negatywne wyniki
przebadanych badañ przesiewowych badañ przesiewowych
Liczba
%
Liczba
%
zawodników
zawodników

2000 European SO Games
2001 World Winter SO Games
2002 California SO Games
2003 Texas Summer SO Games
Wyniki sumaryczne 1999-2003

519
1038
386
345
5689

391
712
259
250
3981

75,34
68,59
67,10
72,46
69,98

128
326
127
95
1708

24,66
31,41
32,90
27,54
30,02

i leczenie chorób uszu, wskaŸniki wystêpowania zaburzeñ
s³uchu i innych chorób ucha œrodkowego znacznie obni¿y³y siê [9]. Wyniki przedstawione przez Healthy
Hearing Special Olympics, National Medical Center,
Washington wskazuj¹, ¿e mniej ni¿ 2% reprezentantów
Stanów Zjednoczonych w wieku 18-44 lat, objêtych
programem badañ przesiewowych narz¹du s³uchu wykazuje upoœledzenie s³uchu wymagaj¹ce zastosowania
aparatów s³uchowych, a œrednio blisko 70% uczestników uzyskuje pozytywne rezultaty badañ skryningowych
(tab. II) [9]. Wyniki badañ uzyskane wœród polskich
sportowców (2,5%) s¹ pod tym wzglêdem zbli¿one.
Reasumuj¹c, program kontrolnych badañ stanu narz¹du s³uchu, a w wybranych przypadkach specjalistyczna opieka audiologiczna w populacji osób z ró¿nym stopniem upoœledzenia umys³owego, bior¹cych udzia³ w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych, spartakiadach i miêdzynarodowych olimpiadach specjalnych
s¹ potrzebne równie¿ w Polsce. Program przesiewowych
badañ s³uchu stworzy³by perspektywy na dok³adniejsz¹,
systematyczn¹ ocenê stanu narz¹du s³uchu, prewencjê
chorób uszu w badanej populacji oraz wyodrêbnienie
grupy osób, wymagaj¹cych specjalistycznej opieki audiologicznej.
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