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Wprowadzenie. Upoledzenie s³uchu hamuje lub ogranicza rozwój
mowy, a co za tym idzie uniemo¿liwia prawid³owy rozwój intelektualny,
emocjonalny i psychospo³eczny dziecka. Badania przesiewowe s³uchu
przeprowadzane na oddzia³ach noworodkowych daj¹ mo¿liwoæ
przebadania niemal wszystkich dzieci, poniewa¿ blisko 100% dzieci
w Polsce rodzi siê w oddzia³ach szpitalnych.
Cel. Celem pracy by³a ocena wystêpowania niedos³uchów
u noworodków w aspekcie funkcjonowania programu Powszechnych
Przesiewowych Badañ S³uchu u Noworodków (PPBSN).
Materia³ i metody. Grupê badan¹ stanowi³o 935 noworodków
ocenianych w ci¹gu 1 roku w ramach PPBSN w Klinice Po³o¿nictwa
i Perinatologii PAM. U wszystkich dzieci wykonano badanie s³uchu
metod¹ emisji otoakustycznej wywo³anej trzaskiem (TEOAE).
W przypadku braku otoemisji oraz u dzieci, u których stwierdzono
wystêpowanie czynników ryzyka uszkodzenia s³uchu wykonywano
kontrolne badanie TEOAE w orodku audiologicznym; gdy wynik by³
negatywny, weryfikowano go metod¹ s³uchowych potencja³ów
wywo³anych pnia mózgu (ABR).
Wyniki. Nieprawid³ow¹ odpowied TEOAE stwierdzono u 83 (8,88%)
noworodków. W audiologicznym orodku referencyjnym nieprawid³owy
zapis TEOAE wykazano u 11 (1,18%) dzieci, a rzeczywiste uszkodzenie
s³uchu, potwierdzone badaniem ABR, wykryto u 4 (0,43%) badanych
dzieci. U 79 z 935 (8,45%) noworodków stwierdzono istnienie czynników
ryzyka uszkodzenia s³uchu. Najczêstszymi z nich by³y leki ototoksyczne
i wczeniactwo. Wród czworga dzieci, z potwierdzonym niedos³uchem,
troje nale¿a³o do grupy dzieci zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia
niedos³uchu.
Wnioski. Mimo pewnej liczby wyników fa³szywie dodatnich, TEOAE
jest u¿ytecznym klinicznie badaniem przesiewowym s³uchu
u noworodków.

Introduction. Hearing impairment inhibits or limits speech development
and consequently hampers intelectual, emotional and psychosocial
development of the child. Screening tests of the hearing function
performed at the neonatal departments offer the possibility to
examine nearly all newborns, as almost 100% babies in Poland are
born in the neonatal wards.
Aim. The aim of the study was to asses the incidence of hearing loss
in infants examined during one year under the neonatal hearing
screening.
Material and methods. The analysis covered 935 neonates examined
at the Clinic of Obstetrics and Perinatology of the Pomeranian Medical
Academy. Transient Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) were used
for all babies. When the results were ambiguous, and in the group of
children with risk factors for developing hearing loss, the TEOAE
examinations were repeated in the audiological reference centre.
The abnormal cases were retested by recording Auditory Brainstem
Responses (ABR).
Results. Abnormal TEOAE responses were recorded in 83 (8.88%)
neonates and in 11 neonates (1.18%) examined at the reference
audiological centre. Actually hearing impairment confirmed by the
ABR was detected in 4 newborns (0.43%). Seventy nine out of the
935 (8.45%) neonates were found to belong to the high-risk group
for hearing impairment. Pre-term delivery and ototoxic drugs were
the most frequent risk factors. Three neonates of four with confirmed
hearing loss belonged to the high-risk group.
Conclusions. In spite of some false positive results, TEOAE is a useful
clinical screening test for detecting hearing loss in neonates.
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WSTÊP
Prawid³owo funkcjonuj¹cy uk³ad s³uchowy jest
podstawowym warunkiem prawid³owego rozwoju mowy dziecka, poniewa¿ z jednej strony umo¿liwia odbiór materia³u s³ownego ze rodowiska,
a z drugiej, poprzez samokontrolê, pozwala na
udoskonalanie mowy wytwarzanej przez dziecko.
U dziecka s³ysz¹cego mowa rozwija siê w sposób
naturalny, natomiast g³êbokie uszkodzenie s³uchu
w okresie prelingwalnym, od urodzenia do 12 miesi¹ca ¿ycia, hamuje lub uniemo¿liwia spontaniczny rozwój mowy jako nonika informacji. Normalna zdolnoæ s³yszenia od pierwszych dni ¿ycia
warunkuje prawid³owy rozwój psychiczny, emocjonalny, intelektualny i spo³eczny dziecka [1].
P³ód ludzki odczuwa, reaguje i zapamiêtuje informacje s³uchowe od 24-26 tygodnia ¿ycia i od
tego momentu rozpoczyna siê kszta³cenie procesu
komunikatywnego, który jest podstaw¹ rozwoju
funkcji poznawczych [2,3].
Wed³ug statystyk europejskich i amerykañskich
1-2 dzieci na 1000 rodzi siê z obustronnym g³êbokim uszkodzeniem s³uchu, a 2-4 z obustronnym
niedos³uchem redniego stopnia lub niedos³uchem
jednostronnym. Wród dzieci przebywaj¹cych na
oddzia³ach intensywnej opieki neonatologicznej
oraz patologii noworodka czêstoæ wystêpowania
niedos³uchu jest znacznie czêstsza i wynosi 20-40
na 1000 [4-7]. Wed³ug badañ Skar¿yñskiego i wsp.
w Polsce rodzi siê oko³o 2000 dzieci rocznie z trwa³ymi zaburzeniami s³uchu ró¿nego stopnia [8].
Przed wprowadzeniem badañ przesiewowych
uszkodzenie s³uchu wykrywano póno tj. w 1.-2.,
a niekiedy 3. roku ¿ycia. Tymczasem, prawid³owy
rozwój mowy jest przede wszystkim uwarunkowany stymulacj¹ dwiêkami w pierwszym pó³roczu
¿ycia, kiedy dojrzewaj¹ centralne drogi s³uchowe
oraz kojarzeniowe. Dlatego te¿, uszkodzenie s³uchu u noworodka powinno byæ wykryte do 3.
miesi¹ca ¿ycia, a w przypadku istotnego upoledzenia s³uchu nale¿y d¹¿yæ do zaopatrzenia go
w aparat s³uchowy miêdzy 3. a 6. miesi¹cem ¿ycia. W przypadku g³êbokiego niedos³uchu konieczne jest zastosowanie implantu limakowego
w drugim roku ¿ycia. Tylko wczesne rozpoznanie
zaburzeñ s³uchu pozwala na wczesne leczenie i rehabilitacjê, a w konsekwencji prawid³owy rozwój
dziecka [9-11].
Badania przesiewowe s³uchu u noworodków
rozwija³y siê w Polsce w latach 90. w wybranych
orodkach, miêdzy innymi w Klinice Otolaryngologii PAM oraz Specjalistycznym Orodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i M³odzie¿y z Wad¹ S³uchu Polskiego Zwi¹zku G³uchych [12-14]. W opar-
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ciu o wytyczne Joint Committee on Infant Hearing,
European Consensus Statement on Neonatal Hearing
Screening i National Institutes of Health oraz dziêki
Fundacji Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy,
od padziernika 2002 r. funkcjonuje w Polsce Program Powszechnych Przesiewowych Badañ S³uchu
u Noworodków (PPPBSN) [6,15,16]. Do oceny s³uchu u noworodków zastosowanie znalaz³y jedynie metody obiektywne (nie wymagaj¹ce aktywnej wspó³pracy z pacjentem), a wiêc rejestracja
emisji otoakustycznej (otoacoustic emission  OAE),
oraz s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia
mózgu (Audiology Brainstem Responses  ABR) [17].
Schemat Przesiewowego Badania S³uchu obejmuje ocenê wszystkich noworodków metod¹ OAE
na oddziale noworodkowym, a nastêpnie weryfikacjê wyników patologicznych w orodku audiologicznym t¹ sam¹ metod¹. Powtórnie nieprawid³owy wynik jest wskazaniem do wykonania ABR
[18].
Celem pracy by³a ocena funkcjonowania Powszechnych Przesiewowych Badañ S³uchu u Noworodków w Katedrze i Klinice Po³o¿nictwa i Perinatologii PAM w 2003r. a w szczególnoci:
 ocena odsetka patologicznych odpowiedzi OAE
w badaniach przesiewowych noworodków
z grup ryzyka i potencjalnie zdrowych urodzonych w Klinice Po³o¿nictwa i Perinatologii PAM
w 2003 r.,
 ocena liczby i rodzaju stanów patologicznych
towarzysz¹cych wynikom nieprawid³owym,
 ocena odsetka noworodków, które, mimo skierowania nie zg³osi³y siê do orodka audiologicznego oraz analiza przyczyn nie zg³oszenia siê
na badania kontrolne,
 ocena znaczenia klinicznego badañ kontrolnych
w grupie noworodków z nieprawid³owym wynikiem OAE,
 ocena odsetka rzeczywistych uszkodzeñ s³uchu
oraz czynników ryzyka towarzysz¹cych uszkodzeniu s³uchu w grupie badanej.
MATERIA£ I METODA
Grupê badan¹ stanowi³y noworodki urodzone i leczone od 1.01 do 31.12.2003 r. w Katedrze
i Klinice Po³o¿nictwa i Perinatologii PAM, która jest
orodkiem III stopnia opieki perinatalnej. W okresie tym w Klinice urodzi³o siê 958 dzieci (517 ch³opców i 441 dziewczynek), a 8 noworodków (5 ch³opców i 3 dziewczynki) przyjêto z innych orodków.
Przesiewowe badanie s³uchu metod¹ TEOAE
wykonano u 935 noworodków (503 ch³opców
i 432 dziewczynek). Piêcioro dzieci, urodzonych
poza klinik¹, mia³o wykonane badanie w miejscu
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urodzenia. Nie wykonano badania TEOAE u 23
noworodków  w tym u 12 noworodków z powodu awarii sprzêtu, 1 dziecko matka odebra³a
w pierwszej dobie ¿ycia, 6. dzieci zmar³o przed badaniem, a 4 noworodki zosta³y przekazane, bez
badania, do innego szpitala ze wzglêdu na stan
zdrowia. Rodzice dzieci, u których nie wykonano
badania s³uchu, zostali poinformowani o koniecznoci wykonania badania w orodku audiologicznym.
Podstawowe dane neonatologiczne, dotycz¹ce
noworodków urodzonych lub przebywaj¹cych
w Klinice przedstawia tabela I.
Badanie s³uchu poprzedzone zosta³o zebraniem wywiadu w kierunku najczêstszych czynników ryzyka okrelonych na podstawie ogólnopolskich Kart Przesiewowego Badania S³uchu. Analizowane czynniki ryzyka upoledzenia s³uchu obejmowa³y: wadê s³uchu w rodzinie, wadê wrodzon¹ g³owy lub szyi, wczeniactwo poni¿ej 33 tygodnia ci¹¿y (Hbd), masê cia³a poni¿ej 1500g, punktacjê Apgar poni¿ej 4 w pierwszej minucie lub poni¿ej 6 w pi¹tej, ¿ó³taczkê wymagaj¹c¹ transfuzji
wymiennej, wystêpowanie infekcji TORCH (toksoplazmoza, ró¿yczka, cytomegalia, ospa, pó³pasiec, opryszczka) u matki lub dziecka, bakteryjne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, intensywn¹ terapiê powy¿ej 7 dni, sztuczn¹ wentylacjê powy¿ej 5 dni, stosowanie leków ototoksycznych
oraz wystêpowanie zespo³u wad wrodzonych skojarzonego z niedos³uchem.
Badanie s³uchu rozpoczyna³o siê od uzyskania od matki dziecka zgody na wykonanie testu
oraz przetwarzanie danych dla potrzeb programu
badañ przesiewowych. Matka sk³ada³a podpis na
Karcie Przesiewowego Badania S³uchu.
Pomiar TEOAE
Badania przesiewowe s³uchu przeprowadzono
urz¹dzeniem MAICO ERO·SCANä screener firmy
MAICO, które jest przenonym aparatem u¿ywanym do automatycznego testu TEOAE. W badaniach dokonywano pomiaru sond¹ zewnêtrzn¹.
Sonda obejmuje mikrofon i dwa g³oniki, które
wytwarzaj¹ bodce testowe oraz mierz¹ poziom

cinienia dwiêku obecny w uszczelnionym przewodzie s³uchowym. Uszczelnienie uzyskuje siê
poprzez na³o¿enie na sondê jednorazowych koñcówek usznych kodowanych kolorami, które odpowiadaj¹ ró¿nym rozmiarom. Cyfrowy procesor
sygna³ów w przyrz¹dzie generuje ci¹g sygna³ów
testowych (trzasków) przechodz¹cy przez przetwornik cyfrowo-analogowy, które nastêpnie przez
g³oniki umieszczone w sondzie dochodz¹ do
ucha. Mikrofon w sondzie mierzy dwiêk w przewodzie s³uchowym i przesy³a sygna³ do przetwornika cyfrowo-analogowego. Cyfrowy procesor sygna³ów wykrywa emisje obecne w pamie testowym. Poziom tych emisji porównywany jest ze rednim poziomem szumu w s¹siednich pasmach czêstotliwoci. Wyniki wywietlane s¹ najpierw w postaci graficznej, a nastêpnie precyzyjnie przeliczane. Je¿eli dla co najmniej trzech z szeciu czêstotliwoci sygna³ jest wiêkszy od szumu o ponad 5 dB
to uznaje siê, ¿e wynik mieci siê w normie (na
wywietlaczu pojawia siê napis NORMA). Je¿eli dla mniej ni¿ trzech z szeciu czêstotliwoci sygna³ jest wiêkszy od szumu o ponad 5 dB to wynik nie mieci siê w normie i istnieje podejrzenie
wystêpowania wady s³uchu (na wywietlaczu pojawia siê wynik KONTROLA).
W przypadku noworodka eutroficznego, w dobrym stanie ogólnym, badanie wykonywano
w drugiej dobie ¿ycia. Gdy dziecko odbiega³o stanem klinicznym od dobrostanu lub urodzi³o siê
przedwczenie, badanie to wykonywano dwa dni
przed planowanym wypisem. Je¿eli otrzymany
wynik by³ nieprawid³owy, badanie powtarzano
w miarê mo¿liwoci w dniu wypisu.
Pomiaru TEOAE dokonywa³a wykwalifikowana pielêgniarka, w trakcie snu dziecka, po przewiniêciu i nakarmieniu, we wzglêdnej ciszy panuj¹cej w pomieszczeniu. Noworodek le¿a³ przy matce lub w ³ó¿eczku z g³ow¹ u³o¿on¹ na boku, badanym uchem do góry. Ca³oæ badania jednego
noworodka zajmowa³a oko³o 10 minut. Po ka¿dym badaniu pielêgniarka zapisywa³a nazwisko
dziecka, numer, datê i wynik pomiaru.
Jeli emisja otoakustyczna by³a obecna w obu
uszach  wynik testu uznawano za prawid³owy.

Tabela I. Dane neonatologiczne dotycz¹ce noworodków przebywaj¹cych w Katedrze i Klinice Po³o¿nictwa i Perinatologii PAM w 2003 r.
Masa cia³a (g)
rednia ± odch.st.
Wszystkie noworodki N=935
3277,7 ± 631,3
Noworodki nie obci¹¿one czynnikami ryzyka N=856 3366 ± 499,6
Noworodki obci¹¿one czynnikami ryzyka N=79
2370 ± 1002,6
Odch. st.- odchylenie standardowe, Me - mediana

Poród-tydzieñ ci¹¿y
Me (min - max)

Apgar w 1 min.
Me (min - max)

Apgar w 5 min.
Me (min - max)

39 (24 - 43)
39 (34 - 43)
35 (24 - 42)

10 (1 - 10)
10 (4 - 10)
7 (1 - 9)

10 (1 - 10)
10 (6 - 10)
7 (1 - 9)
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Badanie s³uchu w orodku referencyjnym
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Liczba dzieci

chawek powtarzaln¹ stymulacjê s³uchow¹. Wynik
(potencja³ wywo³any) jest odpowiedzi¹ na pozioWskazaniem do skierowania dziecka do orodka audiologicznego by³ nieprawid³owy wynik oto- mie neuronowym, który pojawia siê po ka¿dej stymulacji. Poprzez wielokrotne sumowanie sygna³u
emisji w co najmniej jednym uchu, wyst¹pienie co
najmniej jednego czynnika ryzyka upoledzenia szumy w³asne ulegaj¹ zmniejszeniu, a odpowies³uchu lub brak badania. Rodzice otrzymywali dzi dodaj¹ siê i przyjmuj¹ charakterystyczn¹ formê. Otrzymane krzywe i wyniki s¹ rejestrowane
informacjê o koniecznoci weryfikacji wyniku oraz
broszurê z adresami orodków audiologicznych, w lokalnej bazie danych, gdzie mo¿na je odczytaæ
i wydrukowaæ w formie wyników badania. Po zaa w ksi¹¿eczce zdrowia dziecka umieszczano ¿ó³t¹
koñczeniu badania, wyniki by³y drukowane
wklejkê z wynikiem testu.
i umieszczane w karcie dziecka. Badanie trwa³o ok.
Orodkami diagnostycznymi by³y: Katedra 25-60 minut.
i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PAM oraz Specjalistyczny Orodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i M³odzie¿y z Wad¹ S³u- WYNIKI
chu Polskiego Zwi¹zku G³uchych. W orodkach
W badaniach s³uchu przeprowadzonych w Klitych powtarzano badanie metod¹ TEOAE i/lub nice Po³o¿nictwa i Perinatologii PAM, nieprawid³oDPOAE, a nieprawid³owy wynik by³ weryfikowa- w¹ odpowied emisji otoakustycznej uzyskano
ny ocen¹ potencja³ów wywo³anych pnia mózgu. u 83 (8,88%) noworodków (54 ch³opców i 29
W obu orodkach audiologicznych badania s³u- dziewczynek). Nieprawid³owy wynik TEOAE
chu przeprowadza³ wykwalifikowany personel w uchu lewym uzyskano u 31 dzieci, w uchu pramedyczny. Ka¿de obiektywne badanie poprzedza- wym u 22 dzieci, a obustronnie nieprawid³owy
³o badanie otoskopowe, w celu oceny dro¿noci wynik u 30 noworodków (ryc. 1).
przewodu s³uchowego zewnêtrznego.
20
18
Badanie s³uchu metod¹ OAE (TEOAE i DPO16
AE) wykonywano urz¹dzeniem Scout Sport mo14
del 580-OAE SP6 firmy Bio-logic System Corp. Wa12
runki badania oraz sposób za³o¿enia sondy by³y
Ch³opcy
10
Dziewczêta
takie same jak na oddziale noworodkowym. Po wy8
borze rodzaju badania: DPOAE lub TEOAE, roz6
poczyna³a siê faza kalibracji. Gdy kalibracja by³a
4
2
akceptowalna, program automatycznie rozpoczy0
na³ fazê pomiaru. Podczas fazy testu DPOAE pro2
3
gram mierzy i urednia fizjologiczn¹ odpowied Ryc. 1. Liczba1 dzieci z nieprawid³owym
wynikiem TEOAE
pacjenta na bodziec i wywietla informacje dla w I badaniu przesiewowym. 1 - nieprawid³owy wynik
czêstotliwoci 2-6 kHz w formie tekstowej (PASS  TEOAE w uchu lewym, 2 - nieprawid³owy wynik TEOAE
zdany, REFER  odrzucony) i wykresu (DP-gram). w uchu prawym, 3 - nieprawid³owy wynik TEOAE obuPodczas testu TEOAE odpowied mierzona jest dla stronnie
czêstotliwoci 1,2-3,5 kHz, a wyniki przedstawioWystêpowanie jednego lub wiêcej czynników
ne s¹ równie¿ w formie tekstowej (PASS  zdany, ryzyka uszkodzenia s³uchu stwierdzono u 79
REFER  odrzucony) i wykresu (TE-gramu). Wy- (8,45%) noworodków (55 ch³opców i 24 dziewniki testu ka¿dego pacjenta by³y zapisywane w ba- czynek). Na jedno dziecko przypada³o od jednezie danych oraz drukowane i umieszczane w kar- go do siedmiu czynników ryzyka uszkodzenia s³ucie pacjenta. Ca³oæ badania trwa³a oko³o 10 mi- chu jednoczenie. Najliczniejsz¹ grupê (38 dzieci)
nut. Otrzymanie wyniku nieprawid³owego stanowi³y noworodki obci¹¿one jednym czynni(REFER) by³o wskazaniem do wykonania ABR.
kiem ryzyka (ryc. 2). Do najczêciej stwierdzanych
Do pomiaru potencja³ów wywo³anych pnia czynników ryzyka uszkodzenia s³uchu nale¿a³o
mózgu wykorzystano zestaw Centor-C firmy RA- stosowanie leków ototoksycznych oraz wiek ci¹CIA-ALVAR. Pomiaru dokonywano w trakcie fi- ¿owy < 33 Hbd (ryc. 3).
zjologicznego snu lub po premedykacji lekiem
W grupie 79 noworodków obci¹¿onych czynuspokajaj¹cym. Na g³owie dziecka umieszczano nikami ryzyka uszkodzenia s³uchu nieprawid³ocztery jednorazowe elektrody: na czole, prawym i wy wynik uzyskano u 12 (15,19%) dzieci. Wród
lewym wyrostku sutkowatym oraz brodzie lub pozosta³ych 856 noworodków, bez uchwytnych
policzku. Pomiaru dokonywano metod¹ rêczn¹. Po czynników ryzyka, nieprawid³owy wynik przesiekalibracji elektrod i ustawieniu parametrów bada- wowego badania s³uchu uzyskano u 71 (8,29%)
nia, dziecko otrzymywa³o za porednictwem s³u- dzieci.
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Liczba czynników ryzyka

Ryc. 2. Liczba czynników ryzyka przypadaj¹cych na jedno dziecko w grupie noworodków ze zwiêkszonym ryzykiem uszkodzenia s³uchu
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Ryc. 3. Czêstoæ wystêpowania poszczególnych czynników obci¹¿aj¹cych w grupie noworodków ze zwiêkszonym ryzykiem uszkodzenia s³uchu

Powtórzenia badania s³uchu wymaga³o 166
(17,18%) noworodków, w tym wszystkie 79 noworodków z grupy ryzyka, 71 noworodków nie
obci¹¿onych czynnikami ryzyka z nieprawid³owym wynikiem TEOAE i 16 noworodków niezbadanych w 2. dobie ¿ycia. Do orodka audiologicznego zg³osi³o siê 106 dzieci (w tym dwoje bez wskazañ), czyli 62,65% wymagaj¹cych powtórnego
badania. Skontaktowalimy siê z rodzicami 23
dzieci, którzy nie zg³osili siê na kontrolne badanie
s³uchu. Jako przyczynê nie zg³oszenia siê podawali: brak wiary w badanie i jego wynik, niedoinformowanie ze strony personelu lub nie potrafili
podaæ ¿adnej przyczyny.
W badaniach kontrolnych, w orodkach audiologicznych II stopnia referencyjnoci, nieprawid³owy wynik OAE uzyskano u 11 dzieci (6 ch³opców
i 5 dziewczynek), co stanowi 1,18% wszystkich

badañ przesiewowych s³uchu w grupie badanej
i 10,38% powtórnych wyników TEOAE. Wród
tych dzieci 5 noworodków nale¿a³o do grupy bez
czynników ryzyka, które uzyska³y nieprawid³owy
wynik TEOAE w pierwszym badaniu s³uchu, 5 nale¿a³o do grupy ryzyka uszkodzenia s³uchu (3 uzyska³o nieprawid³owy, a 2 prawid³owy wynik emisji otoakustycznej na oddziale), 1 dziecko, bez obci¹¿enia czynnikami ryzyka, nie by³o badane
w drugiej dobie z powodu awarii sprzêtu.
U wszystkich 11 dzieci wykonano badanie s³uchu
metod¹ ABR. Wynik nieprawid³owy otrzymano
u 4 dzieci, co stanowi 0,43% noworodków, u których wykonano przesiewowe badanie s³uchu. Jest
to rzeczywista liczba dzieci z upoledzeniem s³uchu w grupie badanej.
W naszych badaniach, w grupie noworodków
obci¹¿onych czynnikami ryzyka, uszkodzenie s³uchu wyst¹pi³o u 3 dzieci (3,79%), a wród noworodków potencjalnie zdrowych (bez czynników
ryzyka) u 1 dziecka (0,12%). U dziewczynki z najwiêksz¹ liczb¹ czynników ryzyka (7) stwierdzono
g³êbokie upoledzenie s³uchu. U pozosta³ych dzieci, u których rozpoznano od 0 do 4 czynników
ryzyka, stwierdzono niedos³uch umiarkowany.
Wród dzieci z rzeczywistym zaburzeniem s³uchu
najczêstszym czynnikiem ryzyka by³o wczeniactwo <33 tygodnia ci¹¿y (3 dzieci). U dwójki dzieci
wyst¹pi³a niska masa urodzeniowa oraz przed³u¿ona intensywna terapia i sztuczna wentylacja.
U jednego dziecka stwierdzono punktacjê Apgar
<4 w 1 min lub <6 w 5 min, bakteryjne zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych oraz zastosowanie
leków ototoksycznych.
DYSKUSJA
G³êbokie wady s³uchu wystêpuj¹ 6 razy czêciej ni¿ wrodzona niedoczynnoæ tarczycy i 15
razy czêciej ni¿ fenyloketonuria, które objête s¹
programem powszechnych badañ przesiewowych
od wielu lat [2,10]. Bior¹c pod uwagê czêstoæ wystêpowania upoledzenia s³uchu oraz konsekwencje wynikaj¹ce z opónienia rozpoznania, wprowadzenie powszechnych przesiewowych badañ
s³uchu by³o jak najbardziej uzasadnione. Stosowane w tym celu badanie TEOAE w pe³ni spe³nia
kryteria testu przesiewowego, ma charakter przy³ó¿kowy, jest stosunkowo ³atwe do wykonania
i efektywne w stosunku do poniesionych kosztów
i jako metoda obiektywna nie wymaga wspó³pracy z pacjentem [20]. TEOAE jest badaniem czynnociowym, które nie udziela informacji dotycz¹cych percepcji i analizy s³uchowej. Mo¿e zdarzyæ
siê, ¿e mimo prawid³owego wyniku badania s³uchu, dziecko nie rozumie docieraj¹cych do niego
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treci. Emisje otoakustyczne s¹ ma³o przydatne
w diagnostyce zaburzeñ s³uchu pochodzenia centralnego. Poniewa¿ jednak zaburzenia s³uchu pochodzenia orodkowego wystêpuj¹ bardzo rzadko, OAE dobrze sprawdza siê w badaniach narz¹du s³uchu u noworodków. Wad¹ emisji otoakustycznych jest równie¿ to, ¿e brak prawid³owej otoemisji nie pozwala okreliæ przyczyny nieprawid³owego dzia³ania uk³adu s³uchowego [19,21,22]. Niew¹tpliw¹ zalet¹ emisji otoakustycznej jest doæ
du¿a czu³oæ tej metody oraz wysoka swoistoæ,
co potwierdzaj¹ liczne badania wykonane w ró¿nych orodkach w Polsce i na wiecie [11,21,23].
W przedstawionych badaniach, wyniki emisji
otoakustycznej weryfikowano metod¹ referencyjn¹ jedynie u noworodków z nieprawid³owym wynikiem OAE lub wród dzieci obci¹¿onych czynnikami ryzyka, co nie pozwala na obliczenie czu³oci i swoistoci TEOAE. Na wynik badania istotnie
wp³ywa³ stan kliniczny dziecka, wyszkolenie i cierpliwoæ personelu dokonuj¹cego pomiarów oraz
nieprawid³owoci zwi¹zane z upoledzon¹ dro¿noci¹ przewodu s³uchowego zewnêtrznego (woskowina, ma p³odowa, nieprawid³owoci anatomiczne przewodu) lub utrzymuj¹cy siê po porodzie p³yn w uchu rodkowym. Nieprawid³owy
wynik emisji otoakustycznych nie przes¹dza³
o trwa³ym ubytku s³uchu, co jest zgodne z obserwacjami innych autorów [11,17,23,24].
Po³¹czenie emisji otoakustycznych z rejestracj¹
potencja³ów wywo³anych pnia mózgu pozwala
uzyskaæ najwiêksz¹ czu³oæ i swoistoæ w programie powszechnych przesiewowych badañ s³uchu
u noworodków [22]. Przy zastosowaniu obu tych
metod, w naszych badaniach, uszkodzenie s³uchu
rozpoznano u 4 dzieci, co stanowi 0,43% wszystkich przebadanych noworodków. Podobny wynik
(0,45%) uzyska³ Skar¿yñski i wsp. w trakcie swoich badañ [25].
Wród noworodków i ma³ych dzieci, a¿ 90%
trwa³ych uszkodzeñ s³uchu to uszkodzenia wrodzone, tzn. obecne ju¿ w momencie urodzenia
dziecka, przy czym 50% przypadków ma pod³o¿e
genetyczne. Pozosta³e 50% zaburzeñ s³uchu wy-
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wo³anych jest dzia³aniem czynników nabytych lub
rozwojowych [20,26]. Problem niedos³uchu u dzieci jest niezwykle z³o¿ony, poniewa¿ za uszkodzenie s³uchu odpowiada wiele czynników. Niezale¿nie od tego, czy u danego dziecka wystêpuj¹ pojedynczo czy w wiêkszej liczbie, maj¹ ogromne znaczenie dla prognozy rozwoju choroby [10]. Liczne
ród³a podaj¹, ¿e noworodki nale¿¹ce do grupy
ryzyka uszkodzenia stanowi¹ 6-8% populacji
wszystkich noworodków [2,8,17,21]. W naszych
badaniach liczba ta wynios³a 8,45% noworodków.
Wy¿szy odsetek mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e jest to
orodek III stopnia opieki perinatalnej, wiêc czêciej hospitalizowane s¹ tu dzieci wymagaj¹ce
pobytu na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej.
W grupie badanej 75% dzieci z niedos³uchem
nale¿a³o do grupy ryzyka uszkodzenia s³uchu. Wed³ug danych epidemiologicznych odsetek ten wynosi 50%-70% [2,3,17,21]. Przyczyn¹ wy¿szego
odsetka dzieci z upoledzeniem s³uchu, nale¿¹cych
do grupy ryzyka, by³ najprawdopodobniej ogólnie wiêkszy odsetek dzieci z grupy ryzyka w badanej populacji.
Dziêki wprowadzeniu Powszechnych Przesiewowych Badañ S³uchu u Noworodków, Polska
sta³a siê jednym z wiod¹cych krajów w wiecie
przeprowadzaj¹cych badania na tak du¿¹ skalê.
Przebadanie ca³ej populacji noworodków jest mo¿liwe, poniewa¿ prawie 100% dzieci rodzi siê w oddzia³ach szpitalnych. Tak wczesne rozpoczêcie diagnostyki umo¿liwia wykrycie wady s³uchu do
3 miesi¹ca ¿ycia, a nastêpnie zaaparatowanie i rehabilitacjê przed ukoñczeniem 6 miesi¹ca ¿ycia.
Dok³adna analiza czynników ryzyka upoledzenia s³uchu pozwala wyodrêbniæ dzieci wymagaj¹ce dalszej oceny audiologicznej, pomimo prawid³owego wyniku badania emisji otoakustycznych
na oddziale noworodkowym. Nierozwi¹zanym
problemem pozostaje jedynie niski odsetek rodziców zg³aszaj¹cych siê do orodków audiologicznych (62,65%) na badania kontrolne, co sugeruje
koniecznoæ zwiêkszenia nacisku na edukacjê rodziców w tym zakresie.
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