
Miért szükséges az
újszülöttkori
hallásszűrés?

III./3. Hallásszűrés
Hallásszűrésről beszélünk, ha egy-egy kiválasztott célcsoportnál, tünetektől
függetlenül, panaszmentesség esetén is hallásvizsgálatot végzünk.
Szűrővizsgálatot azon esetekben érdemes tervezni, ha a keresett betegség
előfordulása relatív gyakori, megfelelően szenzitív és specifikus
szűrőmódszer áll rendelkezésünkre és a betegség kiszűrésének terápiás
konzekvenciái vannak.

III./3.1. Újszülöttkori és gyermekkori hallásszűrés
Csecsemő- és kisgyermekkorban az ép hallás alapvető feltétele a megfelelő
beszédfejlődésnek, ezáltal a szociális és szellemi fejlődésnek. Az emberi
agyban a hihetetlen nagyszámú idegsejt, s az ennél nagyságrendekkel több
információ-átadó szinapszis teszi lehetővé az olyan emberi tulajdonságok
kialakulását és működését, mint a beszéd. Az agyi plaszticitás azt jelenti,
hogy az információ-gazdag és komplex környezetben a külső ingerek
hatására szinapszis-növekedés jelentkezik, szemben az információszegény
és izolált helyzettel. A „kritikus periódus” a szinapszisok szelektív
stabilizációját jelenti, ha a biológiai fejlődésnek ebben a fogékonysági
szakaszában a tanulási helyzetet nem használják ki, akkor az nagyrészt
elvész. Beszéd- és nyelvfejlődés szempontjából a 3 éves kor, 7 és 12 éves
kor tekinthető kritikus életszakaszoknak.

Miért fontos a
halláscsökkenés
korai felismerése?

Halláscsökkenés esetén a hanginger által kialakuló és stabilizálódó
kapcsolatok nem tudnak létrejönni. Beszédfejlődés szempontjából
elkülönítünk praelingualis és postlingualis halláscsökkenést, utóbbi esetben
a már kialakult beszédfunkció épen megtartása a cél. Halláscsökkenéssel
született vagy kisgyermekkorban szerzett halláskárosodás esetén
rehabilitáció nélkül a beszédfejlődésben való elmaradás, beszédhiba,
kommunikációs nehézségek miatti elszigetelődés jellemző. Süketség esetén
beszéddel történő kommunikáció rehabilitáció nélkül nem tud kialakulni,
süketnémaság lesz a következmény, mellyel a hallók közösségétől való
teljes szeparálódás jár együtt. A halláscsökkenés minél korábban történő
felismerése céljából a hallás rendszeres vizsgálata, szűrése elengedhetetlen.
A beszédfejlődés és beszédértés, a kommunikációs készség minősége
nagyrészt a halláscsökkenés felismerésének időpontjától és a megfelelő,
korai rehabilitációtól függ. A korai felismerés után a gyorsan megkezdett
rehabilitáció és fejlesztés teremt jó esélyt arra, hogy a hallássérült
gyermekek megtanuljanak hibátlanul beszélni és jól halló társaikkal normál
iskolában tanuljanak.

A veleszületett, bilateralis percepciós halláscsökkenés előfordulási
gyakorisága a normál populációban 1-3 ezrelék. Intenzív ellátást igénylő
újszülöttek között a betegség incidenciája 4-5%.

Otoakusztikus emisszió mérés

Milyen objektív és
szubjektív
vizsgálatok
alkalmasak a
kisgyermekek
hallásvizsgálatára?

Újszülöttek szűrővizsgálatához 1-4 kHz közötti tranziens OAE regisztrálást
végzünk. 60-65 dB SPL hangingert alkalmazunk. A hallójárat méretének
megfelelő füldugót alkalmazunk, melyben 2 csatorna fut.



Az egyik tranziens kiváltott emisszió mérés esetén click ingert juttat a
fülbe, a másik pedig regisztrálja a belsőfül által kibocsájtott hangjelenséget.
2 mérés történik (A és B görbe), majd ezek összehasonlítása, a correláció
megítélése. A 2 mérés során megegyező értékeket otoakusztikus
emissziónak méri, a nem korreláló eredmény a zaj. Megfelelő jel/zaj arány
esetén megfelelő külső szőrsejt működés véleményezhető. Ha legalább 3
frekvencián jól kiváltható emissziót mérünk, a jelek átlagolása után
megfelelő jel-zaj arányt mér a készülék, ép belsőfül működést
véleményezhetünk.

Amennyiben felmerül auditoros neuropáthia lehetősége, különösen rizikó
újszülöttek esetén az otoakusztikus emisszió kiválthatósága esetén is
fennállhat halláscsökkenés lehetősége. Ilyen esetekben BERA vizsgálat
elvégzése is indokolt. Az OAE kiválthatóságának egyik feltétele az ép
hangvezető rendszer. Ha nem váltható ki otoakusztikus emisszió, felmerül
egyrészt hangvezetési zavar, másrészt belsőfül működéscsökkenés. Ennek
további kivizsgálása fül-orr-gégész, audiológus feladata.

Szűrő BERA vizsgálat

A fejbőrre illesztett elektródák segítségével hanginger által kiváltott
agytörzsi hullámokat regisztrálunk. Az auditoros neuropáthai által okozott



halláscsökkenések kiszűrésére is alkalmas. Figyelmebe kell vennünk, hogy
csak a 2-4 kHz-es tartomány vizsgálatára alkalmas! A fejbőr és az
elektródák közti ellenállást a fejbőrbe dörzsölt zselével csökkentjük. Szűrő
üzemmód esetén 35 dB-es hangingert adunk a fejhallgatón keresztül. A
gyors regisztrálás elősegítése céljából speciális hangingert adnak a szűrő
BERA készülékek. Ugyanazt a hangingert sokszor egymás után adva a
hang által kiváltott agytörzsi hullámok kiemelkednek a többi agyi
hullámtevékenysége közül. A gyermek mozgása, akár szemmozgásai, a
rágóizmok mozgása fokozott háttérzajként jelenik meg, így megfelelő
jel/zaj arány eléréséhez hosszabb vizsgálat során jutunk el. Ezért
amennyiben lehetséges spontán alvásban végezzük a vizsgálatot. Szűrő
vizsgálat esetén az V. hullám kiváltódását méri a készülék, ha eléri a
100%-ot megfelelőnek véleményezhetjük a hallást.

Előfordulhat, hogy még agytörzsi funkció mérés is megfelelő eredményt
ad, de a hangfeldolgozás további, centralis része nem ép (pl. agyvérzés,
ischaemia), ilyen (szerencsére ritka) esetben a rehabilitációt követő
hallásfejlesztés ad lehetőséget az agyi plaszticitás kiaknázására.
Amennyiben nem kapunk megfelelő agytörzsi választ, további
vizsgálatokra van szükség a halláscsökkenés mértékének és okának
meghatározása céljából.

Az újszülöttkori hallásszűrésen kívül 3 és 6 hónapos korban, majd 1-6 éves
korig évente kötelező a hallásszűrés. A hallásszűrést a gyermekorvos,
illetve a védőnő végzi, általában csak szubjektív vizsgálati módszerek
állnak rendelkezésükre. Csecsemők hallásszűrésére alkalmas a viselkedés-
változás megfigyelése. Az erős hanginger hatására kiváltódó akusztiko-
emocionális válaszok (felébredés, felsírás, auropalpebralis reflex
következtében pislogás, Moro-reflex) megítélése szubjektív, így biztos
diagnózist nem nyújtanak, igen nagy a tévesztési arányuk, különösen kis-
közepes fokú halláscsökkenés esetén. Ezért ezen vizsgálatok értéke háttérbe
szorul, helyette az objektív vizsgálatok kerülnek előtérbe, melyet
újszülöttkorban feltétlenül szükségesnek tartunk.

Boel-teszt 6-8 hónapos kortól végezhető: a gyermek látóterén kívülről (pl.



háta mögül. oldalról), nagyobb gyermek figyelmének elterelése után hangot
adunk. A hang meghallása esetén a gyermek tekintetét vagy fejét is a hang
irányába fordítja.

Amennyiben ez nem történik meg, felvetődik a halláscsökkenés lehetősége.

Különböző hangmagasságokon és hangerővel tesztelhetünk. 6 hónapos kor
előtt nem jellemző a csecsemő hang felé fordulása.

Végezhetünk játék-audiometriát, ennek során a gyermeket megtanítjuk,
kondicionáljuk egy bizonyos feladat elvégzésére (pl. kocka bedobása a
vödörbe), amennyiben meghallja a szabad hangtérben adott hangot.
Ugyanez a vizsgálat megkísérelhető fejhallgatón keresztül adott hanggal is.

6 éves kor felett tisztahang hallásküszöb mérés megbízhatóan elvégezhető.
Szűrő audiométer segítségével csendes helyiségben, zajvédett
fejhallgatóval 500, 1000, 2000, 4000 Hz-en történik a vizsgálat.

A kiszűrteket audiológiai állomásra kell irányítani, itt történik a további
vizsgálatuk. Egyre több az olvasási és szövegértési nehezítettséggel küzdő
gyermek, ilyen esetekben is részletes hallásvizsgálat szükséges.



III./3.2. Időskori hallásszűrés
65 éves kor felett javasolt évente az érzékszervek, ezen belül a hallás
vizsgálata.

Munkaegészségügyi hallásszűrés

A Népjóléti Minisztérium időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot ír
elő. Ennek indokolt esetben része a hallásszűrés. Zajos munkahelyen a
zajterhelés függvényében meghatározott időszakonként (1-4 évente)
kötelezően, illetve a dolgozó kérésére elvégzendő. Szűrő audiométer
segítségével csendes helyen 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 és 8000
Hz-en meg kell határozni a hallásküszöböt.


