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OBJECTIVE AUDITORY EXAMINATION IN NEWBORNS USING
OTOACUSTIC EMISSIONS
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OBJEKTÍVNE VYŠETRENIE SLUCHU NOVORODENCOV POMOCOU OTOAKUSTICKÝCH EMISIÍ
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Objektívne vyšetrenie sluchu novorodencov pomocou otoakustických emisií
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Auditory examination performed by an objective examination
method in newborns is aimed to early identify possible permanent auditory defects. Detection of permanent auditory defect
already in the first days after birth enables early treatment and
rehabilitation with the help of hearing apparatus and later possibly with cochlear implantates. The paper presents principles
of auditory examinations with the help of otoacustic emissions
and analyzes the results of a screening using otoacustic emissions performed in a group of 596 newborns and the cause of
deafness in a group of 101 prelingually deaf children.On the
basis of the results and literature data the authors recommend
gradual introduction of universal auditory screening of newborns in Slovak republic. (Tab. 3, Fig. 4, Ref. 13.)
Key words: inborn auditory defect, otoacustic emissions, auditory screening.

Vyšetrenie sluchu novorodencov pomocou objektívnej vyšetrovacej metódy má za cie¾ vèasnú identifikáciu trvalej poruchy
sluchu. Zistenie trvalej poruchy sluchu už v prvých dòoch po
narodení umožòuje aj skorú lieèbu a rehabilitáciu sluchu pomocou naèúvacích aparátov a prípadne neskôr pomocou kochleárnych implantátov. Autori vo svojej práci objasòujú princíp vyšetrenia sluchu pomocou otoakustických emisií a analyzujú
výsledky skríningového vyšetrenia sluchu pomocou otoakustických emisií v súbore 596 novorodencov a príèinu hluchoty
v súbore 101 prelingválne nepoèujúcich detí. Na základe výsledkov a údajov z literatúry odporúèajú postupne zavies• na
Slovensku univerzálny sluchový skrínig novorodencov. (Tab. 3,
obr. 4, lit. 13.)
K¾úèové slová: vrodená poruha sluchu, otoakustické emisie,
skríning sluchu.

Cie¾om skríningového vyšetrenia sluchu novorodencov je vèasné zachytenie vrodených porúch sluchu. Vo svete sa vyšetrovanie
sluchu malých detí systematicky robí už viac ako 40 rokov (Probst,
1998). Na Slovensku má tiež už dlhoroènú tradíciu vo forme neobjektívneho vyšetrovania sluchu malých detí detskými lekármi
prvého kontaktu. Pomocou väèšiny neobjektívnych skríningových
programov sa zis•ujú tzv. signifikantné poruchy sluchu, t.j. poruchy sluchu takého stupòa, pri ktorých sa nemôže vyvinú• reè. V súèasnosti možno objektívne vyšetri• sluch už u novorodencov pomocou otoakustických emisií a automatickým vyšetrením sluchových kmeòových odpovedí. Tieto vyšetrenia odhalia aj ¾ahké poruchy sluchu. V prípade zistenia •ažšej poruchy sluchu sú na
sluchovú rehabilitáciu k dispozícii výkonné naèúvacie aparáty,

prípadne aj kochleárne implantáty. Zachytenie trvalej poruchy sluchu s následnou adekvátnou starostlivos•ou o sluchovo postihnuté die•a umožní priaznivejší vývoj sluchu a reèi, a tým aj jeho lepšie spoloèenské uplatnenie. Preto považujeme za potrebné prehodnoti• doteraz používanú metódu a zavies• na Slovensku do praxe
objektívny univerzálny skríning sluchu novorodencov.
Na základe objavu otoakustických emisií (Kemp, 1978) sa
zmenil poh¾ad na èinnos• kochley. Kemp dokázal, že mechanickými vibráciami vonkajších vláskových buniek v Cortiho orgáne
kochley vznikajú zvuky, ktoré sa dajú objektívne zaznamena• citlivým mikrofónom umiestneným vo vonkajšom zvukovode (Kemp,
1997). Nazývajú sa otoakustické emisie (OAE). Predpokladá sa,
že kochlea okrem toho, že prijíma akustickú energiu, aj aktívne
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Fig. 1. Causes of deafness in prelingually deaf children.
Obr. 1. Príèina hluchoty u preligválne nepoèujúcich detí.

zosilòuje urèité druhy zvukovej energie tým, že produkuje vlastné
oscilácie. Vibraèná energia z kochley smeruje retrográdne cez re•az sluchových kostièiek na blanku bubienka, ktorá funguje ako
membrána reproduktora. OAE sa dajú zaznamena• len vtedy, ak je
prah sluchu normálny, alebo mierne zvýšený. Nedajú sa zaznamena•, ak strata sluchu je väèšia ako 30—35 dB (Valvoda a Betka,
1996; Robinette a Glattke, 1997).
OAE emisie vznikajú spontánne alebo poèas akustickej stimulácie a po nej (evokované OAE). Rozde¾ujú sa na:
1. spontánne otoakustické emisie (SOAE) — vznikajú bez stimulácie zvonka, majú charakter tónov alebo úzko pásmových
šumov. Možno ich registrova• asi u 40—70 % normálne poèujúcich osôb (11).
2. evokované otoakustické emisie možno vyprovokova• zvukovou stimuláciou. Najèastejšie sa používajú transientne evokované OAE (TEOAE) — emisie vyvolané krátkymi prerušovanými
impulzmi — klikmi. TEOAE zachytené vo vonkajšom zvukovode
mikrofónom sa spriemeròujú a filtrujú tak, že sa prepúš•ajú frekvencie nad 300—500 Hz. Prítomnos• TEOAE dokazuje, že vo frekvenènej oblasti, v ktorej sa zaznamenajú, je sluchový prah normálny alebo len ¾ahko zvýšený (Kollár, 1992; Robinette a Glattke, 1997).
3. DPOAE ( Distortion Product Otoacoustic Emissions) —
emisie, ktoré vznikajú ako produkt skreslenia pri súèasnom pôsobení dvoch tónov s rôznou frekvenciou. Ich frekvencia je iná ako
frekvencia stimulujúcich tónov a závisí od frekvencie stimulujúcich tónov. DPOAE možno zaznamena• asi u 90 % zdravých uší
vo frekvenènom rozsahu 1—6 kHz (Lonsbury-Martin a spol.,
1991; Kollár, 1992; Robinette a Glattke, 1997).
Prevalencia trvalých porúch sluchu je v rozmedzí 0,5—4,2 na
1000 novorodencov, prièom rizikoví novorodenci z h¾adiska poruchy sluchu tvoria asi 50 % celkového poètu detí s poruchou sluchu (9). Výskyt porúch sluchu u novorodencov je èastejší ako
výskyt fenylketonúrie (1:4000) a hypotyreózy (1:4500), u ktorých
sa na Slovensku robí celoplošný skríning.
Za najdrahší skríningový sluchový program sa považuje univerzálny program, ktorý využíva na detekciu porúch sluchu Ewingov test (neobjektívne vyšetrenie sluchu pomocou zvukových hraèiek), prièom jeho záchytnos• je len 40 % a diagnóza sa urèí pomerne neskoro (vo veku 9—12 mesiacov) (Govaerts, 1998). Ne-

výhodou skríningu rizikových novorodencov (ktorých je 8 % všetkých novorodencov) je jeho nízka úèinnos• (zachytí sa len 40—60
% všetkých sluchovo postihnutých detí) (Parvin, 1998; Robinette,
1998). V súèasnosti je najúèinnejší univerzálny skríning pomocou otoakustických emisií alebo vyšetrenia kmeòových potenciálov s takmer 100 % záchytnos•ou a najnižšou cenou v prepoète
na jedno sluchovo postihnuté die•a (8—10 000 ECU) (Govaerts,
1998). Všetci novorodenci s poruchou sluchu by mali by• celoplošným skríningom zachytení pred 3. mesiacom života a do 6.
mesiaca by mali by• adekvátne rehabilitovaní (naèúvacie prístroje,
príp. neskôr kochleárny implantát). V máji 1998 sa v Miláne na
Európskej konferencii o skríningovom vyšetrovaní sluchu novorodencov prijal Európsky konsenzus. Novorodenecký skríning sluchu sa má robi• už v pôrodniciach u všetkých novorodencov pomocou objektívnej vyšetrovacej metódy.
V súèasnosti na Slovensku zabezpeèuje vyšetrenie sluchu u detí
pediater v rámci pravidelných komplexných prehliadok, s využitím
behaviorálnych skúšok sluchu (pomocou zvukových hraèiek, prípadne reaktometrom) (Novák, 1997), ktoré však majú len orientaèný charakter a nie u každého die•a•a sa zrealizujú aspoò 2-krát poèas prvého roku života, èo znaèí neskorú diagnostiku poruchy sluchu. ¼ahšie
alebo jednostranné poruchy sa diagnostikujú ešte neskôr.
Na Slovensku sa roku 1996 narodilo 60 500 detí. Pri uznávanej incidencii porúch sluchu by sa na Slovensku malo roène narodi• 60 detí s vrodenou trvalou poruchou sluchu (s prahom sluchu
50 dB a viac). Ak by sa vyšetrovali len rizikoví novorodenci, ktorých býva asi 8—10 % novonarodených detí (na Slovensku približne 5000 detí), identifikovalo by sa asi 50 % nepoèujúcich detí
(Novák, 1997; Parvin, 1998).
Cie¾om našej práce je vyhodnoti• skríningové vyšetrenie sluchu v pilotnej skupine slovenských novorodencov, zisti• výskyt
závažných trvalých porúch sluchu a analyzova• príèiny poruchy
sluchu. Vyhodnotením skupiny 101 nepoèujúcich detí sme h¾adali argumenty pre celoplošný univerzálny skríning sluchu novorodencov. Celý materiál má slúži• ako argument na zavedenie univerzálneho skríningu sluchu novorodencov v Slovenskej republike.
Metóda
Na vyšetrenie sluchu novorodencov pomocou otoakustických
emisií na I. otolaryngologickej klinike LFUK, FN a SPAM v Bratislave sa používa prístroj ILO 88 firmy Otodynamics LTD. Zariadenie sa skladá zo zvukovej sondy a vlastného otodynamického
analyzátora, ktorý je spojený s poèítaèom. Meranie sa robí pomocou sondy. V sonde je umiestnený vysoko citlivý mikrofón a kvalitné stimulaèné slúchadlo pre aplikáciu zvukových stimulov. Sonda
sa zvukotesne vloží do vonkajšieho zvukovodu. Vyšetrenie u pokojného novorodenca trvá nieko¾ko minút a robí sa v dvoch fázach.
V prvej fáze sa optimalizuje uloženie sondy vo vonkajšom
zvukovode a nastaví sa prah zamietnutých odpovedí pod¾a hladiny šumu v pozadí. V druhej fáze sa robí vlastné meranie a analýza výsledkov. Výsledkom vyšetrenia je obrázok 1, ktorý je rozdelený na nieko¾ko polí, ktoré umožòujú posúdi• nastavenie, kvalitu
stimulu, priebeh merania a interpretáciu nálezu (obr. 2, 3).
Sluch vyšetrený pomocou TEAOE sme považovali za normálny vtedy, keï priemerná reprodukovate¾nos• odpovedí bola aspoò
50 % a reprodukovate¾nos• na frekvenciách 1000—1500 Hz dosiahla 50 % a na frekvenciách 2000—4000 Hz 70 %.
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Fig. 2. TEOAE examination recording in a newborn without an auditory defect.
Obr. 2. Záznam vyšetrenia TEOAE u poèujúceho novorodenca.

Fig. 3. TEOAE examination recording in a newborn with an
auditory defect.
Obr. 3. Záznam vyšetrenia TEOAE u novorodenca s poruchou sluchu.
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Tab. 1. Deafness causes in prelingually deaf children.

Tab. 1. Príèiny hluchoty u prelingválne nepoèujúcich detí.

Risks
prenatal
genetic predisposition
ototoxic drugs in
pregnancy
rubella in pregnancy
influenza in
pregnancy

Riziká

perinatal
2
0
6
8

postnatal

hypotrophy
asphyxia

1
3

prematurity
birth trauma
neonatal
icterus

1
2
1

prenatálne

meningitis
ototoxic
drugs
sepsis
head trauma
infectious
parotitidis

7
9
1
1

genetická zá•až
ototoxické lieky
v gravidite
rubeola v gravidite
chrípka v gravidite

1

V súbore prelingválne nepoèujúcich detí sme príèinu hluchoty zis•ovali na základe dostupnej zdravotnej dokumentácie a anamnestických údajov.

perinatálne
2
0
6
8

hypotrofia
asfyxia

postnatálne
1
3

nedonosenos• 1
pôrodná trauma 2
novorodenecký
ikterus
1

meningitída
ototoxické
lieky
sepsa
úraz hlavy
infekèná
parotitída

7
9
1
1
1

Výsledky

Od januára 1989 do decembra 1997 sme na I. ORL klinike
LFUK, FN a SPAM v Bratislave vyšetrili 101 prelingválne nepoèujúcich detí (deti, u ktorých vznikla hluchota do dvoch rokov života)
ako kandidátov na kochleárnu implantáciu. Príèiny hluchoty a ich
výskyt v skupine prelingválne nepoèujúcich detí znázoròuje tabu¾ka 1. Po pôrode len 24 detí bolo rizikových z h¾adiska poruchy sluchu (prenatálne a perinatálne riziká — 23,7 %), 19 detí stratilo sluch
v prelingválnom období po prekonaní choroby (18,8 %), ostatné
deti (57,5 %) boli bez rizika poruchy sluchu (obr. 1).
Druhý súbor tvorí 596 novorodencov I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, ktorým sme vyšetrili sluch na I. ORL klinike FN
a SPAM v Bratislave v období od marca 1997 do januára 1999
pomocou OAE. Priemerný gestaèný vek u všetkých novorodencov bol 39,6 týždòa. Priemerná pôrodná hmotnos• novorodencov
bola 3457,8 g, ani u jedného nebola pôrodná hmotnos• nižšia ako
1500 g. Takmer všetci novorodenci boli vyšetrení približne 5. deò
po narodení.
Súbor novorodencov sme rozdelili na dve èasti:
1. novorodenci bez rizikových faktorov vo vz•ahu k poruche
sluchu (259 novorodencov — 43,5 %),
2. novorodenci s výskytom jedného alebo viac rizikových faktorov (337 novorodencov — 56,6 %). Zastúpenie jednotlivých rizikových faktorov je v tabu¾ke 2.

V súbore bez rizikových faktorov sa TEOAE zaznamenali už
pri prvom vyšetrení u 235 novorodencov (90,73 %), u 21 (9,27
%) bolo potrebné vyšetrenie zopakova•. Pri opakovanom vyšetrení TEOAE sme zaznamenali u 18 novorodencov (6,94 %) a u troch
novorodencov (1,16 %) bolo potrebné vyšetrenie doplni• ïalšími
vyšetrovacími metódami — tympanometrické vyšetrenie a vyšetrenie kmeòových sluchovo evokovaných potenciálov.
V skupine novorodencov s rizikovými faktormi sme TEOAE
pri prvom vyšetrení zaznamenali u 290 novorodencov (86,05 %),
u 47 (13,95 %) bolo potrebné vyšetrenie zopakova•, prièom pri
opakovanom vyšetrení u 34 detí (10,08 %) sa OAE zaznamenali
a u 13 (3,85 %) novorodencov sme realizovali ïalšie vyšetrenie
sluchu. Pri analýze rizikových faktorov v tomto súbore 13 detí sa
zistil výskyt jedného rizikového faktora u 6 detí a dva rizikové
faktory poruchy sluchu u 7 detí. Najèastejším rizikovým faktorom bol ikterus — 9 detí a u 5 detí sa vyskytovala trvalá porucha
sluchu u blízkeho èlena rodiny (tab. 3).
Zo 16 detí, ktoré mali opakovane nevýbavné TEOAE, sa pomocou tympanometrie, vyšetrenia prahu strmienkového refexu
a vyšetrenia kmeòových evokovaných potenciálov zistil u 4 detí
normálny sluch, 5 detí malo jednostrannú a 7 detí obojstrannú
poruchu sluchu. Z 5 detí s jednostrannou poruchou sluchu 3 deti
mali ¾ahkú poruchu sluchu (prah sluchu do 40 dB), 2 deti stredne
•ažkú percepènú poruchu sluchu (prah sluchu 40—60 dB). U 5
detí s obojstrannou poruchou sluchu sme diagnostikovali stredne
•ažkú až •ažkú poruchu sluchu kochleárneho typu. Z týchto detí
dve sú ïalej sledované ako potenciálni kandidáti na kochleárnu

Tab. 2. Incidence of risk factors for auditory defects in newborns.

Tab. 2. Výskyt rizikových faktorov z h¾adiska poruchy sluchu u novorodencov.

Risk factor

Rizikový faktor

Materiál

positive family history
viral infection during pregnancy
salicylates intake during pregnancy
gestation age below 37 weeks
perinatal asphyxia
ototoxic antibiotics
neonatal icterus
syphilis
varicella

Number of newborns
37
71
28
10
64
174
1
1

%
9
17,7
7
3
15,7
62
45
0,3
0,3

pozitívna rodinná anamnéza
vírusové ochorenie v gravidite
užívanie salicylátov v gravidite
gestaèný vek pod 37 týždòov
perinatálna asfyxia
ototoxické antibiotiká
novorodenceký ikterus
syfylis
varicella

Poèet novorodencov
37
71
28
10
64
6
174
1
1

%
9
17,7
7
3
15,7
2
45
0,3
0,3
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Fig. 4. Results in children with repeatedly unrecorded TEOAE.

Obr. 4. Výsledky detí s opakovane nezaznamenanými TEOAE.

implantáciu. Všetky deti so stredne •ažkou až •ažkou obojstrannou poruchou sluchu používajú naèúvacie aparáty. Dve deti mali
¾ahkú obojstrannú percepènú poruchu sluchu, sú dispenzarizované a nevyžadujú zatia¾ korekciu poruchy sluchu (obr. 4).

Naše skúsenosti a výsledky v skupine detí s prelingválnou
hluchotou jasne poukazujú na nedostatky v spôsobe vyšetrovania
sluchu v detskej populácii na Slovensku. Porucha sluchu sa diagnostikuje väèšinou neskoro a èasto až po upozornení rodièmi
(príp. uèite¾mi). Otoakustické emisie sa dajú zaznamena• u väèšiny normálne poèujúcich a ak chýbajú, predpokladá sa porucha
sluchu 30dB a viac. Falošne pozitívnych výsledkov (nezaznamenané TEOAE s normálnym prahom pri vyšetrení sluchových evokovaných kmeòových potenciálov) je menej ako 9 % (Dolhen
a spol., 1996). Falošne negatívny výsledok vyšetrenia (prítomné
TEAO pri poruche sluchu) môže by• pri retrokochleárnom type
senzorineurálnej poruchy sluchu, ktorý je u novorodencov ve¾mi
zriedkavý. Príèin tohto typu senzorineurálnej poruchy sluchu je
viac. Môže vzniknú• pri ukladaní bilirubínu v jadrách sluchovej
dráhy v predåženej mieche najmä u novorodencov s bilirubinémiou vyžadujúcou transfúziu krvi, pri poškodení sluchových cen-

tier (pôrodná trauma), pri aplázii n. vestibulocochlearis a podobne. U týchto novorodencov je potrebné skríningové vyšetrenie sluchu pomocou otoakustických emisií doplni• vyšetrením sluchových evokovaných kmeòových potenciálov (Jakubíková a Závodná, 1998).
Na základe údajov z literatúry sa približne u 50 % detí s poruchou sluchu zistí možné riziko z poškodenia sluchu (Parvin,
1998). V našom súbore prelingválne nepoèujúcich detí dokonca
len necelých 24 % malo riziko poruchy sluchu, u zvyšných 76 %
zdravých detí väèšinou bez iného ochorenia sa nepodarilo zisti•
príèinu hluchoty. U týchto detí by sa podstatne oneskorilo urèenie
diagnózy, ak by sa robil len skríning sluchu rizikových novorodencov. Výsledky skríningového vyšetrenia sluchu novorodencov
I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky poukazujú na nebezpeèenstvo úniku inak zdravých detí s poruchou sluchu v prípade, že by
sa skríning realizoval len v skupine novorodencov, u ktorých sa
vyskytuje aspoò jeden zo sledovaných rizikových faktorov. To nás
vedie k presvedèeniu zavies• na Slovensku univerzálny skríning
sluchu všetkých novorodencov bez výnimky tak, ako to odporúèajú závery Medzinárodnej konferencie o skríningovom vyšetrovaní sluchu novorodencov.
Súèasné vybavenie slovenských otolaryngologických pracovísk prístrojmi na vyšetrovanie OAE (Bratislava 2, Košice 1) umož-

Tab. 3. Causes of auditory defects in newborns without TEOAE recordings.

Tab. 3. Príèina poruchy sluchu u novorodencov s nezaznamenanými
TEOAE.

Risk factors

Rizikové faktory

Diskusia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

heredity

X X X X

influenza in pregnancy

dediènos•

X

ototoxic drugs
in pregnancy
gestation age under
37 weeks
perinatal asphyxia
ototoxic antibiotics
neonatal icterus

X

X X X X

chrípka v gravidite

X

X
X X X X X

X
X

ototoxické antibiotiká
novorodenecký ikterus

X

X

ototoxické lieky
v gravidite
gestaèný vek pod
37 týždòov
perinatálna asfyxia

X X

X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

X X
X
X X

X
X X X X X

X
X

606

BRATISL LEK LISTY 1999; 100 (11): 601–606

òuje v týchto mestách robi• univerzálny skríning sluchu všetkých
novorodencov. V ïalšej etape je potrebné získa• finanèné prostriedky na prístrojové vybavenie ïalších pracovísk a zavies• vyšetrenie sluchu pomocou OAE ako povinné celoplošné skríningové vyšetrenie s pridelením potrebných financií.
Otázkou zostáva, èi prístrojmi na vyšetrovanie sluchu pomocou OAE vybavi• otolaryngologické pracoviská alebo novorodenecké oddelenia. Každé riešenie má urèité výhody aj nevýhody.
Ak by prístroje boli na novorodeneckých oddeleniach, vyšetrenie
môže urobi• zaškolená detská sestra vždy poèas spánku die•a•a,
prípadne vyšetrenie aj zopakova•. Nevýhodou je neprítomnos• otolaryngológa pri problémových nálezoch, keï je potrebné doplni•
vyšetrenie otoskopiou, príp. tympanometriou. Ak by prístroje boli
na otolaryngologických pracoviskách, je potrebné novorodenca
prinies•, ale prístroj by sa dal využi• aj pri vyšetrení iných pacientov.
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