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STRESZCZENIE:    Wstęp: Kiedy dowiadujemy się, że „mały” pacjent ma problemy ze słuchem, interesuje nas przede wszystkim to, na jakim 
poziomie znajduje się jego próg słyszenia. Wiedzę tę w 1. roku życia dziecka możemy uzyskać jedynie za pomocą słuchowych 
potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. Auditory Brainstem Response; ABR). Kolejne badania kontrolne, w szczególności  
u dzieci z wybranych w niniejszej pracy grup ryzyka ubytku słuchu, pokazują, iż uzyskane wyniki bywają zmienne. Fluktuacyj-
ny charakter rezultatów manifestuje się niestabilnością progu fali V w kolejnych okresach diagnostycznych. Taka zmienność 
niejednokrotnie jest przyczyną opóźnienia wdrożenia właściwego postępowania. Znajomość odmienności zachowania pro-
gu fali V, występujących w poszczególnych grupach ryzyka ubytku słuchu, pozwala właściwie interpretować uzyskane rezul-
taty, a co za tym idzie – podjąć skuteczne działania terapeutyczne. 

  Cel: Celem pracy jest analiza stabilności progu fali V w trakcie 1. roku życia dzieci z wybranych grup ryzyka wrodzonych zabu-
rzeń słuchu. 

  Materiał i metoda: W latach 2015–2016 w ośrodku referencyjnym uczestniczącym w Powszechnym Programie Przesie-
wowych Badań Słuchu Noworodków przebadano 2114 dzieci. Analizie retrospektywnej poddano wyniki badań 250 z nich.  
Dodatkowo utworzono cztery grupy „małych” pacjentów, u których w praktyce diagnostycznej obserwowano zmienne rezul-
taty progu fali V: (1) dzieci z zespołem Downa, (2) dzieci z innymi chorobami lub uszkodzeniem układu nerwowego, (3) dzieci  
z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i wargi górnej, (4) dzieci z wrodzoną cytomegalią. Analizowano wyniki badań 
uzyskanych podczas 1. roku życia dziecka, podzielonego na cztery okresy diagnostyczne. 

  Wyniki: Największy odsetek braku stabilności w wyznaczanym progu fali V pomiędzy poszczególnymi okresami diagno-
stycznymi występował w grupie dzieci z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i wargi górnej. W grupie dzieci z zespo-
łem Downa zaobserwowano, iż niestabilność wyników badań ABR maleje w czasie. W grupie dzieci z innymi chorobami lub 
uszkodzeniem układu nerwowego najwyższy odsetek braku stabilnych progów fali V w badaniu ABR zaobserwowano pomię-
dzy I i II, jak również pomiędzy I i IV okresem diagnostycznym. Natomiast w grupie dzieci z wrodzoną cytomegalią zauważono 
dosyć niski odsetek niestabilności wyników.

  Wnioski: (1) Chociaż badanie ABR stanowi standard diagnostyczny, to w szczególnych grupach pacjentów badanie to obar-
czone jest wysoką zmiennością wyników pomiarowych w kolejnych okresach diagnostycznych. Taką grupą pacjentów są dzie-
ci z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i wargi górnej, dlatego też należy na to zwrócić szczególną uwagę w plano-
waniu leczenia; (2) W wybranych grupach ryzyka utraty słuchu ze względu na wysoki odsetek dzieci z zaburzeniami słyszenia 
(70%) potwierdzono słuszność wykonywania badań przesiewowych słuchu noworodków.
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WYKAZ SKRÓTÓW

ABR – słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu 
AI – audiometria impedancyjna 
FDP – filtr dolnoprzepustowy 
FGP – filtr górnoprzepustowy  
PPPBSN – Powszechny Program Przesiewowych Badaniach 
Słuchu Noworodków 
SNR – stosunek sygnału do szumu 
TEOAE – otoemisja akustyczna wywołana  
WOŚP – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

WSTĘP

Uważa się, iż problemy ze słuchem u noworodków są jednymi  
z najczęściej występujących nieprawidłowości w tym okresie  
życia [1–3]. Według danych Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy (WOŚP), w grupie dzieci w wieku do 5. roku życia, czy-
li w okresie najważniejszym dla rozwoju mowy, aż 90% trwa-
łych uszkodzeń ma charakter wrodzony [4]. Tylko u połowy dzieci  
z wrodzoną wadą słuchu stwierdza się obecność czynników ryzy-
ka uszkodzenia słuchu. Oznacza to, że bez odpowiednich badań ani  
lekarze, ani rodzice nie mają w tych przypadkach podstaw do tego, by 
podejrzewać istnienie problemu ze słuchem u dziecka [5, 6].

W Polsce prace dotyczące ujednolicenia procedur badań prze-
siewowych oraz ich formy prowadzane były przez Ośrodek Dia-
gnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących  

i Niedosłyszących „Cochlear Center”, a także przez „Instytut  
Fizjologii i Patologii Słuchu” w Kajetanach w latach 1995–1997.

Na podstawie tych badań przyjęto, iż najlepszą metodą badania prze-
siewowego słuchu noworodków w codziennej praktyce oddziałów no-
worodkowych jest otoemisja akustyczna wywołana trzaskiem TEOAE,  
a w drugiej kolejności słuchowe potencjały wywołane pnia mó-
zgu (ang. Auditory Brainstem Response; ABR) [7]. Metodę TEOAE  
wybrano ze względów:

• medycznych, gdyż cechuje się ona dużą skutecznością 
wykrywania niedosłuchów u dzieci w tak wczesnym okresie 
życia. Otoemisję wywołaną trzaskiem rejestruje się już  
u pacjenta, u którego ubytek słuchu nie przekracza 30–35 dB 
nHL. Uważa się też, że u badanych bez ubytku słuchu otoemisja 
wywołana trzaskiem jest obecna prawie w 100% przypadków;

• logistyczno-praktycznych, wynikających z: łatwości  
w wykonaniu testu, szybkości wykonania badania i krótkiego 
okresu szkolenia personelu wykonującego badanie. Zaletą tego 
badania jest również to, iż nie wymaga ono surowych wymogów 
lokalowych, które musiałyby spełniać oddziały noworodkowe 
wykonujące badanie – nie jest konieczna kabina ciszy oraz 
ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

TEOAE wykonuje się w 2. dobie życia dziecka. W przypadku jego do-
datniego wyniku (słuch nieprawidłowy) powtarza się badanie w dniu 
wypisu ze szpitala. W trakcie pobytu dziecka na oddziale noworod-
kowym personel gromadzi informacje na temat czynników ryzyka  
wpływających na słuch dziecka [1, 2].

ABSTRACT:   Introduction: Upon hearing that the “little” patient has trouble with hearing, we are mostly interested in the level of his hearing 
threshold. When the child is in the first year of life, results can only be achieved by means of ABR test. Subsequent control 
tests, especially in children from the hearing loss risk groups selected in this study, show that the obtained outcomes are 
subject to fluctuations. Their fluctuating nature is manifested by the instability of wave V threshold in subsequent diagnostic 
periods. Such variability often delays the implementation of the appropriate proceeding. Knowledge of the dissimilarity of 
behavior of the wave V threshold occurring in individual groups at risk of hearing loss allows for the correct interpretation of 
the obtained results, and thus, effective therapeutic measures. 

  Aim: The aim of the paper is to analyze the stability of wave V threshold during the first year of life in children from selected 
risk groups for congenital hearing disorders.  

  Material and methods: From the patient population of 2,114 individuals examined in 2015–2016 at a reference center 
participating in the Universal Neonatal Hearing Screening Program in 2015–2016, the results of 250 children were subjected 
to retrospective analysis. Furthermore, 4 groups of little patients were formed (children with Down syndrome; children with 
other diseases or damage to the nervous system; children with cleft palate or cleft lip and cleft palate; children with congenital 
cytomegaly) in whom diagnostic practice revealed variable results of the wave V threshold. We analyzed the results of tests 
obtained during the first year of the child’s life divided into 4 diagnostic periods. 

  Results: The highest percentage of instability in the established threshold of wave V between individual diagnostic periods 
occurred in the group of children with cleft palate or cleft lip and cleft palate. In the group of children with Down syndrome, 
it was observed that the instability of the ABR test results decreased over time. In the group of children with other diseases or 
damage of the nervous system, the highest percentage of the lack of stable ABR wave V thresholds was observed between the 
1st and 2nd as well the 1st and 4th diagnostic periods. On the other hand, in the group of children with congenital CMV, there 
was a relatively low percentage of instability of results. 

  Conclusions: (1) Although the ABR test is a diagnostic standard, in particular groups of patients the study is burdened with 
high variability of measurement results in subsequent diagnostic periods. Such a group of patients are children with cleft 
palate or cleft lip and cleft palate; therefore, it must receive particular attention in treatment planning; (2) in selected groups 
at risk of hearing loss, due to the high percentage of children with hearing impairment (70%), the validity of performing 
newborn hearing screening tests was confirmed.

KEYWORDS:  ABR, hearing screening, hearing threshold, newborn
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Ryc. 1.  Ogólny schemat postępowania u pacjentów objętych Programem Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu [10].

• dzieci, u których istniało zaburzenie lub brak odruchu 
uszno-powiekowego 70 dB,

• dzieci z wadami wrodzonymi skojarzonymi  
z niedosłuchem (wady genetyczne, zaburzenia 
neurologiczne itp.),

• dzieci, u których wynik badania przesiewowego słuchu  
w szpitalu był negatywny (nie zarejestrowano 
prawidłowej otoemisji akustycznej).

 
Kiedy dowiadujemy się, że „mały” pacjent ma problemy ze słu-
chem, interesuje nas przede wszystkim to, na jakim pozio-
mie znajduje się jego próg słuchu. Tę wiedzę w tym okresie ży-
cia dziecka, tzn. w 1. roku życia, możemy uzyskać jedynie za 
pomocą badania ABR. W trakcie kolejnych badań kontrolnych,  
w szczególności u dzieci z wybranych w niniejszej pracy grup ryzyka 
ubytku słuchu, okazuje się jednak, iż pojawiają się zmienne, fluktu-
acyjne rezultaty. Objawia się to zwykle niestabilnością progu fali V  
w kolejnych okresach diagnostycznych. Taka sytuacja prowadzi niejed-
nokrotnie do wydłużenia czasu wdrożenia właściwego postępowania. 

Wydaje się jednak, iż znając pewne schematy dot. progu fali V, wy-
stępujące w poszczególnych grupach ryzyka ubytku słuchu, je-
steśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać,  
dlaczego w takim przypadku wystąpiły zmienne rezultaty, a co za tym 
idzie – próbować wprowadzać skuteczne działania.

Dzieci z dodatnim wynikiem badania przesiewowego (nieprawi-
dłowy słuch) oraz dzieci z tzw. grup ryzyka kieruje się do ośrod-
ków referencyjnych celem dalszej diagnostyki i obserwacji. Dzieci 
z grupy ryzyka kieruje się do w/w ośrodków, nawet gdy wynik 
badania przesiewowego jest ujemny (tzn. słuch prawidłowy).

Do grupy ryzyka zaburzeń słuchu zaliczamy [3, 5, 7–9]:

• dzieci, u których występowała wada słuchu w rodzinie,
• dzieci z wadą wrodzoną głowy i szyi,
• dzieci wcześnie urodzone <33 hbd (tydzień ciąży), 
• dzieci, których matka w trakcie ciąży uległa infekcji 

TORCH (toksoplazmoza, wirus grypy, odry, wirusy 
Coxsackie, wirus B19, różyczka, cytomegalia, wirus 
opryszczki),

• dzieci, u których po narodzeniu podawano leki 
ototoksyczne lub których matki w trakcie trwania ciąży 
zażywały leki ototoksyczne,

• dzieci, u których po narodzeniu zdiagnozowano 
żółtaczkę wymagającą transfuzji,

• dzieci po przebytym zapaleniu opon mózgowo- 
-rdzeniowych,

• dzieci, które wymagały intensywnej terapii >7 dni,
• dzieci, u których zastosowano sztuczną wentylację  

>5 dni,

I POZIOM REFERENCYJNY – oddziały noworodkowe

Badania przesiewowe (TEOAE – druga doba życia)

Wynik ujemny

Słuch prawidłowy

Wynik ujemny

Wynik ujemny Trwałe uszkodzenie słuchu

Wynik dodatni

Słuch prawidłowy

Słuch prawidłowy

Wynik dodatni

Drugie badanie przesiewowe (TEOAE – w dniu wypisu ze szpitala)

III POZIOM REFERENCYJNY – placówki wczesnej interwencji
- dopasowanie protez słuchowych oraz kontrola korzyści z aparatów słuchowych
- monitorowanie słuchu dziecka
- opieka psychologiczna, logopedyczna, surdopedagogiczna, foniatryczna
- współpraca z ośrodkami rehabilitacji w regionie

II POZIOM REFERENCYJNY – ośrodki audiologiczne 
i laryngologiczne
-  diagnostyka audiologiczna
-  długookresowa obserwacja dzieci z czynnikami 
   ryzyka uszkodzenia słuchu
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Miejsca generacji poszczególnych fal: 

• fala I – część dystalna nerwu słuchowego, 
• fala II – część proksymalna nerwu słuchowego,
• fala III – jądra ślimakowe,
• fala IV – zespół oliwki górnej,
• fala V – wstęga boczna.

W praktyce audiologicznej najczęściej stosuje się identyfikację 
trzech zarejestrowanych charakterystycznych fal występujących 
w tym zapisie, tzn. fal I, III, V, oraz pomiar ich latencji i interwa-
łów pomiędzy falami [7, 12–14].

Błąd oznaczenia progu słyszenia wyznaczonego na podstawie fali 
V przy użyciu prawidłowo wykonanego badania ABR nie prze-
kracza zwykle 10 dB. Wartość tą przyjmuje się więc jako dopusz-
czalny błąd pomiaru.

Badanie ABR u dzieci, a w szczególności u tych, których wyniki 
badań były analizowane w tej pracy, tj. w wieku do 1. roku życia, 
wykonywane jest podczas snu. Sen „małego” pacjenta jest wa-
runkiem koniecznym uzyskania miarodajnego sygnału badanego.  
W sytuacji, gdy dziecko nie zaśnie z powodu zakłóceń genero-
wanych przez „małego” pacjenta (płacz, nadmierna ruchliwość), 
otrzymane wyniki badania są niewiarygodne i badanie jest powta-
rzane. W większości ośrodków, sen „małego” pacjenta jest snem 
fizjologicznym, a co za tym idzie – wymagane jest od rodziców 
/opiekunów odpowiednie przygotowanie dziecka. Rodzice/opie-
kunowie podczas ustalania terminu badania ABR zostają pouczeni 
na czym polega badanie oraz jak jest ono przeprowadzane. Dodat-
kowo otrzymują oni pisemną, szczegółową instrukcję. 

Niektóre ośrodki w celu uniknięcia trudności wynikających  
z uzyskaniem snu fizjologicznego u małych dzieci stosują 
środki farmakologiczne, np. wodzian chloranu w formie wle-
wów doodbytniczych. Jednakże w przypadku stosowania środ-
ków farmakologicznych podczas badania ABR wymagana jest,  

SŁUCHOWE POTENCJAŁY WYWOŁANE 
PNIA MÓZGU (ANG. AUDITORY BRAINSTEM 
RESPONSE; ABR)

ABR to badanie polegające na rejestrowaniu biopotencjałów  
w nerwie słuchowym i pniu mózgu, będących odpowiedzią na 
akustyczny bodziec. W praktyce klinicznej znalazło ono zastoso-
wanie w: ocenie progu słyszenia, diagnostyce różnicowej (okre-
ślenie rodzaju niedosłuchu), badaniach przesiewowych słuchu 
noworodków i niemowląt oraz monitorowaniu funkcji nerwu 
słuchowego i pnia mózgu podczas zabiegów neurochirurgicz-
nych [6, 11].

Ze względu na nieinwazyjny charakter testu, badanie ABR wy-
konuje się u dzieci już od pierwszych miesięcy życia, a także  
u osób z upośledzeniem umysłowym, u których nie jest moż-
liwe wykonanie badań subiektywnych, behawioralnych. Meto-
dę tą stosuje się również jako uzupełnienie innych wykonanych 
wcześniej badań obiektywnych (otoemisja ślimakowa, audiome-
tria impedancyjna). 

Elektryczna aktywność dróg słuchowych pnia mózgu rejestro-
wana jest za pomocą elektrod, które umieszcza się w następu-
jących miejscach: 

• na powierzchni głowy, najlepiej na jej szczycie. Z powodu 
obecności owłosienia w tej partii głowy elektrodę 
przykleja się na czole pacjenta – jest to elektroda aktywna, 
dodatnia;

• druga elektroda przyklejana jest na wyrostku sutkowym 
lub na płatku usznym strony ucha badanego – jest to 
elektroda referencyjna, ujemna;

• trzecią elektrodę przykleja się na wyrostku sutkowym 
lub płatku usznym ucha przeciwnego – jest to elektroda 
uziemiająca [7, 12].

Rejestrowana odpowiedź w badaniu ABR składa się z kilku fal 
oznaczonych cyframi rzymskimi. 

Ryc. 2.  Przykładowy wynik badania ABR: PRAWE UCHO – uzyskana odpowiedź na poziomie 30 i 20 dB nHL, ucho prawidłowo słyszące; LEWE UCHO – brak odpowiedzi na poziomie 
100 dB nHL, ucho głuche (urządzenie firmy Racia-Alvar z oprogramowaniem Centor C ver. 5.48PL).

  

30 dB

30 dB

20 dB

20 dB

90 dB
90 dB

100 dB
100 dB
100 dB

PRAWE UCHO LEWE UCHO
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2. Dzieci z innymi chorobami lub uszkodzeniem układu nerwo-
wego – do tej grupy zaliczono dzieci, u których rozpoznano po 
urodzeniu uszkodzenie układu nerwowego (zespół niedotlenie-
niowo-niedokrwienny, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
zaburzenia napięcia mięśniowego, wodogłowie, mózgowe pora-
żenie dziecięce, padaczka, inne choroby neurodegeneracyjne), 
jak również dzieci, u których w momencie trwania diagnosty-
ki audiologicznej nieznane było jeszcze ostateczne rozpoznanie 
neurologiczne, jednakże występowało poważne podejrzenie cho-
roby lub uszkodzenia układu nerwowego (niska skala Apgar, ni-
ska masa urodzeniowa, intensywna terapia, sztuczna wentylacja). 
W trakcie trwania chorób neurologicznych często jej symptomy 
wskazują na możliwość uszkodzenia receptora słuchowego i/lub 
drogi słuchowej. Jednakże w chorobach neurologicznych niedo-
słuch jest stosunkowo rzadkim objawem chorobowym oraz bar-
dzo rzadko stanowi wiodący symptom choroby neurologicznej,  
a częściej jest składową tworzących konkretny zespół objawów.  
U dzieci z chorobami neurologicznymi upośledzenia słuchu prak-
tycznie nigdy nie mają miejsca w przypadku uszkodzenia na pozio-
mie kory, natomiast czasami występują przy uszkodzeniach pnia 
mózgu. Największa grupa uszkodzeń słuchu w chorobach neuro-
logicznych występuje, gdy dochodzi do zaburzeń naczyniowych  
w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Takie zaburzenia czę-
sto pojawiają się w trakcie porodów, podczas których występuje 
zespół niedotlenieniowo-niedokrwienny, zamartwica. Również 
u dzieci wcześnie urodzonych i/lub z niską masą urodzeniową,  
u których występuje niska wartość skali Apgar, konieczna jest in-
tensywna terapia, sztuczna wentylacja. Podczas zamartwicy no-
worodków dochodzić może do uszkodzenia ucha wewnętrznego, 
do zaniku zewnętrznych komórek słuchowych w narządzie Cor-
tiego. U tych właśnie dzieci istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
mogą pojawić się problemy ze słuchem [5, 16];

3. Dzieci z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i war-
gi górnej – ze względu na charakterystyczne cechy anatomicz-
ne rozpatrywanej wady rozwojowej podejrzenie jej obecności 
zostaje wysunięte już na sali porodowej lub na oddziale nowo-
rodkowym, dlatego zaliczenie dziecka w poczet tej grupy od-
bywało się na podstawie rozpoznania otrzymanego z oddziału 
noworodkowego. Tej grupie pacjentów z racji nieprawidłowej 
czynności trąbki słuchowej towarzyszy komponenta przewodze-
niowa niedosłuchu, powodująca podwyższenie progu słyszenia. 
Przyczyną zaburzeń czynności wentylacyjnych trąbki słuchowej 
jest niewydolność mięśni rozszczepionego podniebienia. Sza-
cuje się, iż niedosłuch w tej grupie pacjentów występuje nawet  
w 50% przypadków i ma charakter przewodzeniowy. Niedosłuch 
odbiorczy w tej grupie pacjentów pojawia się rzadko. Czas wykona-
nia operacji zamknięcia rozczepionego podniebienia ma ogromne 
znaczenie. Uważa się, iż wcześniej dokonane zamknięcie rozcze-
pionego podniebienia zmniejsza ryzyko niedosłuchu. Na podsta-
wie piśmiennictwa można stwierdzić, że u pacjentów, u których 
operację wykonano do 1. roku życia, niedosłuch obserwowano 
tylko u ok. 10% przypadków, natomiast w sytuacji wykonania ope-
racji w późniejszym okresie zanotowano prawie 60% przypadków 
z niedosłuchem [17, 18];

4. Dzieci z wrodzoną cytomegalią – dziecko zaliczone było w po-
czet tej grupy na podstawie rozpoznania otrzymanego 

np. wcześniejsza opinia lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego 
odnośnie do stanu zdrowia dziecka albo – w przypadku pełnego 
znieczulenia – obecność anestezjologa, co w przypadku przy-
chodni, poradni nieposiadających statusu szpitala lub niema-
jących na etacie anestezjologa jest dużym utrudnieniem [14].

CEL PRACY

Celem pracy jest analiza stabilności progu fali V w trakcie pierw-
szego roku życia dzieci z wybranych grup ryzyka wrodzonych  
zaburzeń słuchu.

MATERIAŁ I METODYKA

Kryterium włączenia pacjentów do grupy badanej

Z populacji pacjentów, którzy byli przebadani w latach 2015–
2016 w ośrodku referencyjnym uczestniczącym w Powszech-
nym Programie Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków 
– Specjalistycznej Poradni Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
Polskiego Związku Głuchych w Krakowie, stanowiących 2114 
osób, analizie retrospektywnej poddano wyniki badań 250 dzie-
ci. Spośród wybranych pacjentów 138 to dziewczynki, a 112 
to chłopcy. Badaną grupę stanowiły dzieci w wieku od 1. do 
3. miesiąca życia. Analizie poddano wyniki badań pacjentów 
pochodzących z grup ryzyka ubytku słuchu. Dodatkowo utwo-
rzono cztery grupy „małych” pacjentów, u których w praktyce 
diagnostycznej obserwowano zmienne rezultaty progu fali V. 
Włączenie pacjenta do danej grupy odbywało się na podstawie: 
przekazanych przez oddziały noworodkowe rezultatów badań 
oraz ankiety, którą wypełniał lekarz laryngolog podczas pierw-
szej wizyty pacjenta w ośrodku.

Następnie analizowano wyniki badań uzyskanych podczas 
1. roku życia dziecka. Dotyczyło to testu ABR bodziec typu 
trzask. Ze względu na wysoki współczynnik zakłóceń/arte-
faktów, odstąpiono od analizy testów ABR bodziec ton 500 
Hz i ton 1000 Hz.

Pierwszy rok życia dziecka podzielono na cztery okresy dia-
gnostyczne:

• I okres diagnostyczny: 1.–3. miesiąc życia dziecka,
• II okres diagnostyczny: 4.–6. miesiąc życia dziecka, 
• III okres diagnostyczny: 7.–9. miesiąc życia dziecka, 
• IV okres diagnostyczny: 10.–12. miesiąc życia dziecka.  

Grupy dzieci włączone do badania:

1. Dzieci z zespołem Downa – u ponad 60% dzieci z tej grupy 
obserwuje się niedosłuch. Najczęściej ma on charakter prze-
wodzeniowy, spowodowany występowaniem wąskiej trąbki 
Eustachiusza oraz hipotonii mięśniowej, co powoduje: częst-
sze gromadzenie się wydzieliny, częstsze infekcje górnych 
i dolnych dróg oddechowych. W tej grupie rzadziej stwier-
dza się niedosłuch czuciowo-nerwowy lub mieszany [15];
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Parametry techniczne urządzeń użytych w badaniach

1. Audiometrię impedancyjną wykonywano na aparacie AT 235 
firmy Interacoustic:

• zakres ciśnienia: +225/-400 dPa,
• częstotliwość tonu pomiarowego: 226 Hz lub 1000 Hz,
• górna granica normy dla podatności: 1,5 ml;

2. Badanie TEOAE wykonywano na urządzeniu OtoRead  
z oprogramowaniem Database ver. 7.70.1 firmy Interaco-
ustics. Ustawienia protokołu testu TEOAE były następujące: 

• liczba częstotliwości testowych: 6,
• czas uśredniania: 64 sekundy,
• zakres częstotliwości: 1.5 kHz do 4 kHz,
• SNR (stosunek sygnał-szum) dla NORMY (PASS): 4 dB,
• poziom prezentacji trzasku: 83 dB,
• liczba częstotliwości zaliczonych dla zaliczenia całego testu 

do „NORMA” (PASS): 4;

3. ABR – badanie wykonywano na urządzeniu firmy Racia-Alvar 
z oprogramowaniem Centor C ver. 5.48PL. Parametry testu:

• rodzaj bodźca: trzask o czasie trwania 100 μs, 
• krótki ton o obwiedni Gaussa,
• czas trwania krótkiego tonu: 5 okresów,
• czułość wzmacniacza: 50 μV/V,
• FGP – 160 Hz; FDP – 1,6 kHz,
• maskowanie: szum szerokopasmowy (-30 dB),
• czas plateau: 0 ms,
• polaryzacja bodźca: naprzemienna, 
• rodzaj przetwornika: słuchawki nauszne DT 48 firmy Beyer 

Dynamik,
• czas analizy: 12,5 ms,
• trzykrotne powtarzanie rejestracji odpowiedzi dla bodźca  

o tej samej intensywności,
• kryterium progu słuchu: najniższa intensywność bodźca, 

przy której 2-krotnie występowała w odpowiedzi fala V,
• stosowany poziom bodźca: od 20 do 95 dB nHL z krokiem 

10 dB,
• dopuszczalny błąd oznaczenia progu słyszenia 

wyznaczonego na podstawie fali V 10 dB,
• rozmieszczenie elektrod: (1) dodatnia – wysokie czoło, 

(2) ujemna – wyrostek sutkowy ucha badanego, (3) 
uziemiająca – wyrostek sutkowy ucha przeciwnego.

z oddziału noworodkowego oraz dostarczanych w cią-
gu trwania diagnostyki audiologicznej pozytywnych  
wyników badania poziomu przeciwciał we krwi (IgG, IgM). 
Stopień jednostronnego lub obustronnego ubytku słuchu, 
będący wynikiem oddziaływania wirusa cytomegalii na na-
rząd słuchu, może ulegać zmianom w czasie rozwoju dziecka.  
Wirus wraz z krwią dostaje się do wielu narządów i pozosta-
je w tzw. fazie zakażenia utajonego, a w chwili spadku odpor-
ności reaktywuje się. Pogorszenie słuchu może mieć miejsce  
w okresie późniejszym niż zaraz po urodzeniu, niedosłuch może 
się również pogłębiać. Z tego powodu nawet po wstępnych ba-
daniach audiologicznych określających słuch dziecka jako pra-
widłowy nie należy zaprzestać wykonywania okresowych badań 
kontrolnych aż do ukończenia 6. roku życia [19, 16, 20].

Kryterium wyłączenia pacjentów z grupy badanej
Do grupy badanej nie zaliczono dzieci, u których – pomimo iż wy-
stępowały problemy ze słuchem oraz pomimo zaliczenia do grupy 
ryzyka utraty słuchu – nie posiadały cech w/w czterech grup. Do 
grupy badanej nie włączono również wyników badań tych dzieci, 
których rodzice/opiekunowie w trakcie trwania diagnostyki zmie-
nili placówkę diagnostyczną, a także wyników badań dzieci, które 
zmarły w trakcie okresu diagnostycznego. 

Kryteria oceny wyników

TEOAE

W badaniu TEOAE wykorzystywanym w badaniach przesiewo-
wych i w badaniach w ośrodkach referencyjnych wynik zapisy-
wany jest w formie zatwierdzonego lub odrzuconego testu, tzn. 
przyjmujemy odpowiednio:

• wynik ujemny – test zatwierdzony – wyświetlany 
komunikat PASS, który oznacza, iż został zarejestrowany 
prawidłowy sygnał otoemisji – słuch prawidłowy;

• wynik dodatni – test odrzucony – wyświetlany komunikat 
REFER, który oznacza, iż nie został zarejestrowany 
prawidłowy sygnał otoemisji – podejrzenie niedosłuchu.

ABR (bodziec typu trzask)
Wynik ujemny: zarejestrowanie fali V o prawidłowej latencji dla bodź-
ca o natężeniu ≤30 dB nHL (przyjęta norma: dla 20 dB latencja fali V 
– 7,9–9,0 ms; dla 30 dB latencja fali V – 7,3–8,1 ms). Wynik dodatni: 
próg fali V większy od 35 dB nH.

Tab. I.  Zestawienie wyników przesiewowego badania TEOAE na oddziale noworodkowym.

RODZAJ SCHORZENIA LICZBA I ODSETEK DZIECI PODDANYCH ANALIZIE LICZBA I ODSETEK DZIECI  
Z NIEPRAWIDŁOWYM (DODATNIM) WYNIKIEM 
PRZESIEWOWEGO BADANIA TEOAE

Dzieci z zespołem Downa 62 (24,8%) 58/62 (93,5%)

Dzieci z innymi chorobami lub uszkodzeniem układu nerwowego 66 (26,4%) 58/66 (87,5%)

Dzieci z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i wargi górnej 54 (21,6%) 35/54 (64,8%)

Dzieci z wrodzoną cytomegalią 68 (27,2%) 27/68 (39,4%)

Podsumowanie 250 (100%) 176/250 (70%)
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Analizując II i III okres diagnostyczny, zaobserwowano, iż najwyż-
szy odsetek dzieci, u których próg słuchu zmieniał się więcej niż 20 
dB, stanowiły dzieci z rozszczepem podniebienia lub podniebienia 
i wargi górnej 47,8%. W grupie dzieci z zespołem Downa odsetek 
ten wynosił 40%. W pozostałych grupach poddanych analizie od-
setek ten to odpowiednio: 20% dla dzieci z innymi chorobami lub 
uszkodzeniem układu nerwowego, a w grupie dzieci z wrodzoną 
cytomegalią – 9,7%. W III oraz IV okresie diagnostycznym naj-
większy odsetek niestabilnych wyników obserwowano w grupie 
dzieci z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i wargi gór-
nej – 60,9%. Natomiast dla grupy dzieci z zespołem Downa od-
setek ten zmniejszył się i wynosił 30%. W grupie dzieci z innymi 
chorobami lub uszkodzeniem układu nerwowego odsetek ten to 
16%. Dla dzieci z wrodzoną cytomegalią niestabilnych wyników 
w tym okresie zaobserwowano u 3,2% pacjentów. 

Weryfikacja średnich rocznych zmian wykazała, iż w grupie dzie-
ci z rozszczepem z podniebienia lub podniebienia i wargi górnej 
występuje najwyższa częstość zmian na poziomie 50%. Najniż-
szą średnią rocznej zmiennej wyznaczono u dzieci z wrodzoną 
cytomegalią, wynoszącą 10%. Również pomiędzy tymi grupami 
zaobserwowano, iż wyniki średnich zmian, oprócz znaczących 
różnic algebraicznych, mają istotne znaczenie statystyczne przy 
założonym poziomie istotności p = 0,05 (Ryc. 2.). W pozostałych 
przypadkach nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych.

DYSKUSJA

Dzięki Powszechnemu Programowi Przesiewowych Badaniach 
Słuchu Noworodków (PPPBSN), wczesne wykrywanie niedosłu-
chów w Polsce jest dziś standardem, który w świadomości lekarzy, 
nie tylko laryngologów, ale także lekarzy pediatrów czy też lekarzy 
rodzinnych, jest postrzegane jako coś powszechnego. Standard ten 
obejmuje: badanie przesiewowe dziecka w 2. dobie po urodzeniu, 
a w przypadku stwierdzenia problemu ze słuchem (wynik dodat-
ni), następuje powtórzenie badanie przed wypisaniem dziecka  
z oddziału noworodkowego do domu [2, 10]. Następnie dzieci  
z dodatnim wynikiem, a także należące do tzw. grupy ryzyka ubyt-
ku słuchu, są kierowane do ośrodków, w których wykonuje się dal-
szą diagnostykę słuchu. Na tym etapie kontroli słuchu dziecka, 
oprócz powtórzonego testu TEOAE, stosuje się kolejne metody 
diagnostyczne, takie jak: audiometria impedancyjna (AI), a także 
dla ustalenia progu słuchu – ABR [21, 22].

Z wykorzystaniem oprogramowania Statistica wyliczone zostały pod-
stawowe dane statystyki opisowej. Wyznaczono średnią arytmetyczną 
rocznej zmienności dla badanych grup pacjentów wraz z przedziałem 
ufności dla wyznaczonych średnich na poziomie 95%. Przy wyznacze-
niu przedziału ufności skorzystano z rozkładu t-Studenta dla próby 
wynoszącej n = 4 (cztery okresy pomiarowe). Uzyskane wyniki pod-
dano analizie statystycznej. Za poziom istotności przyjęto p < 0.05.

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej UJ CM KBET/131/B2013.

WYNIKI

Jako początkowe badanie słuchu dziecka przyjęto wynik badania 
przesiewowego TEOAE, wykonanego na oddziale noworodkowym. 
Grupę badaną stanowiło 250 „małych” pacjentów obciążonych scho-
rzeniami opisanymi w punkcie 2, stanowiących tzw. grupę ryzyka dla 
wrodzonego niedosłuchu. 

Na podstawie badania przesiewowego TEOA do dalszego badania 
włączono 176 pacjentów. Chcąc zaobserwować stabilność wyzna-
czonego w badaniu ABR progu fali V na przestrzeni 1. roku życia pa-
cjenta, podzielono go na cztery okresy diagnostyczne (I–IV). Okresy 
diagnostyczne były ściśle związane czasem życia pacjenta:

• I okres diagnostyczny: 1.–3. miesiąc życia dziecka,
• II okres diagnostyczny: 4.–6. miesiąc życia dziecka, 
• III okres diagnostyczny: 7.–9. miesiąc życia dziecka, 
• IV okres diagnostyczny: 10.–12. miesiąc życia dziecka.  

W okresach diagnostycznych pacjentów poddano badaniu ABR. 
Na podstawie badania wyznaczono i porównano odsetek wyników,  
w których różnica wyznaczonego progu fali V w stosunku do badania 
przeprowadzonego we wcześniejszym okresie diagnostycznym była 
większa od 20 dB (Tab. II.). Analizie poddano również wyniki bada-
nia ABR pomiędzy I a IV okresem badawczym. 

ANALIZA BIOSTATYSTYCZNA

Dla I oraz II okresu diagnostycznego dla wszystkich wybranych grup 
zaobserwowano, iż z wyjątkiem grupy dzieci z wrodzoną cytomega-
lią, odsetek ten oscylował w granicach 30–34,8%. Natomiast w grupie 
dzieci z wrodzoną cytomegalią wynosił on 16,1%. 

Tab. II. Odsetek wyników badania ABR dzieci z wybranych grup ryzyka wrodzonych zaburzeń słuchu, w których różnica wyznaczonego progu fali V w stosunku do badania 
wcześniejszego oraz pomiędzy I a IV okresem była większa od 20 dB.

RODZAJ SCHORZENIA I–II [%] II–III [%] III–IV [%] I–IV [%] ŚREDNIA ROCZNA 
ZMIENNOŚĆ  
Z ODCHYLENIEM 
STANDARDOWYM [%]

Dzieci z zespołem Downa 30 40 30 20 30±8

Dzieci z innymi chorobami lub uszkodzeniem układu 
nerwowego 

32 20 16 28 24±7

Dzieci z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i wargi 
górnej 

34,8 47,8 60,9 52,2 50±11

Dzieci z wrodzoną cytomegalią 16,1 9,7 3,2 9,7 10±5
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badaniu ABR próg fali V innych czynników niezwiązanych bez-
pośrednio z czynnikiem ryzyka utraty słuchu, takich jak: inne 
pojawiające się choroby (infekcje), rozwój układu nerwowego. 

Podczas przeprowadzonego badania w wybranych grupach ryzy-
ka utraty słuchu zaobserwowano także, iż ze względu na wysoki 
odsetek dzieci z zaburzeniami słyszenia, bo aż 70%, zasadnym jest 
wykonywania badań przesiewowych słuchu noworodków. Wysnu-
to również wniosek, iż pomimo że w obecnych czasach badanie 
ABR jest standardem diagnostycznym, to w niektórych grupach 
pacjentów, a w szczególności u dzieci z rozszczepem podniebie-
nia lub podniebienia i wargi górnej, badanie to obarczone jest 
wysoką zmiennością wyników pomiarowych w kolejnych okre-
sach diagnostycznych. Prowadzi to więc we wczesnym okresie 
diagnostycznym do błędnego określenia faktycznego progu słuchu,  
a w konsekwencji – do wydłużenia właściwej końcowej dia-
gnozy [21]. Wydłuża się nie tylko czas diagnostyczny, ale także 
moment wprowadzenia ostatecznego postępowania. Wiedząc  
o tym, lekarze zajmujący się tą właśnie grupą dzieci powinni  
w szczególny sposób analizować planowane leczenie w powiązaniu  
z wiedzą na temat towarzyszących dziecku zabiegów związanych  
z rozszczepem oraz ewentualnych innych obciążeń zdrowotnych.

WNIOSKI

• Największy odsetek braku stabilności w wyznaczanym 
progu fali V pomiędzy poszczególnymi okresami 
diagnostycznymi występował w grupie dzieci  
z rozszczepem podniebienia lub podniebienia i wargi 
górnej;

• W grupie dzieci z zespołem Downa zaobserwowano, iż 
niestabilność wyników badań ABR maleje w czasie, wraz  
z kolejnymi badaniami w następujących po sobie okresach 
diagnostycznych;

• W grupie dzieci z innymi chorobami lub uszkodzeniem 
układu nerwowego na uwagę zasługuje fakt, iż najwyższy 
odsetek braku stabilnych progów fali V w badaniu ABR 
zaobserwowano pomiędzy I i II, jak również pomiędzy I i IV 
okresem diagnostycznym. Wyniki tej obserwacji wskazują 
więc, iż w I okresie diagnostycznym u dzieci z tej grupy 
otrzymywano wielokrotnie wyniki, które w dużej mierze 
wymagały sprawdzenia, a badania powtórzenia;

• W grupie dzieci z wrodzoną cytomegalią zaobserwowano 
niski odsetek niestabilności wyników; 

• Chociaż badanie ABR jest standardem diagnostycznym, to 
w szczególnych grupach pacjentów badanie to obarczone 
jest wysoką zmiennością wyników pomiarowych  
w kolejnych okresach diagnostycznych. Taką grupą 
pacjentów są dzieci z rozszczepem podniebienia lub 
podniebienia i wargi górnej, dlatego też należy na to 
zwrócić szczególną uwagę w planowaniu leczenia;

• W wybranych grupach ryzyka utraty słuchu ze względu 
na wysoki odsetek dzieci z zaburzeniami słyszenia 
(70%) potwierdzono słuszność wykonywania badań 
przesiewowych słuchu noworodków.

Badanie ABR jako metoda obiektywna pozwala nam w bar-
dzo skuteczny sposób stwierdzać skalę problemu ze słuchem 
i ukierunkowuje wdrażane dalsze postępowanie. Niestety jed-
nak zaobserwowano, iż bardzo ważnym problemem trudności 
w diagnostyce audiologicznej, szczególnie u wytypowanych do 
tej pracy grup dzieci, jest fakt niestabilności otrzymywanych  
wyników [5, 23–25].

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza pozwoliła stwier-
dzić, iż największy odsetek braku stabilności w wyznaczanym 
progu fali V pomiędzy poszczególnymi okresami diagnostycz-
nymi występował w grupie dzieci z rozszczepem podniebienia 
lub podniebienia i wargi górnej. Jak już wcześniej wspomniano,  
u tych dzieci pojawiające się czynniki związane z wadą rozwojową 
mają znaczący wpływ na poziom i jakość słuchu, a co za tym idzie  
– na wyniki kolejnych badań.

W grupie dzieci z zespołem Downa obserwujemy natomiast, iż 
niestabilność wyników badań ABR maleje w czasie, co umożliwia 
lekarzowi prowadzącemu wyciągnięcie odpowiednich wniosków 
diagnostycznych i wdrożenie stosownych działań [15]. 

W grupie dzieci z innymi chorobami lub uszkodzeniem układu 
nerwowego na uwagę zasługuje fakt, iż najwyższy odsetek braku 
stabilnych progów fali V w badaniu ABR zaobserwowano pomię-
dzy I i II, jak również pomiędzy I i IV okresem diagnostycznym. 
Wyniki tej obserwacji wskazują więc, iż w I okresie diagnostycz-
nym u dzieci z tej grupy otrzymywano wielokrotnie wyniki, które 
w dużej mierze wymagały sprawdzenia, a badania powtórzenia. 

W grupie dzieci z wrodzoną cytomegalią zaobserwowano dosyć 
niski odsetek niestabilności wyników [23]. Na uwagę zasługuje  
porównanie wyników wyznaczonego progu fali V z I oraz II okre-
su, gdzie odsetek ten był najwyższy. Prawdopodobną przyczyną 
takiego stanu rzeczy mógł być wpływ na otrzymany w pierwszym  
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Ryc. 3.  Zestawienie średnich zmian progu fali V pomiędzy okresami badawczymi 
wraz z przedziałami ufności przy założonym p = 0,05 dla poszczególnych grup 
badanych dzieci. 



15OTOLARYNGOL POL, 2021: 75 (1): 7-15

oryginalny artykuł / original article

PIŚMIENNICTWO
1. Kocoń S., Wiatr A., Stręk P., Hartwich P., Ziarno R. et al.: Analysis of diagno-

stic-therapeutic results after the first year of life in children of hearing distur-
bance risk groups. Otolaryngol Pol, 2018; 72(3): 11–18.

2. Kochanek K.: Otolaryngologia Kliniczna. Red.: K. Niemczyk, D. Jurkiewicz,  
J. Składzień, Cz. Stankiewicz, W. Szyfter, Warszawa 2014: 55–69.

3. Pucher B., Jończyk-Potoczna K., Jakubczyk-Szymańska K. et al.: Zdrowa mama, 
zdrowy noworodek-czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu u niemowląt w mate-
riale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. Nowiny Lekarskie, 2012; 81(4): 311–315.

4. Kocoń S., Wiatr M., Stręk P., Wiatr A., Grudzień-Ziarno A. et al.: Analysis of 
difficulties occurring during the early auditory screening in children. Otola-
ryngol Pol, 2016; 70(4): 47–54.

5. Sato T., Nakazawa M., Takahashi S., Mizuno T., Ishikawa K. et al.: Outcomes of 
regional-based newborn hearing screening for 35,461 newborns for 5 years in 
Akita, Japan. Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 2020; 131: 109870. Epub 2020 Jan 10.

6. Umehara T., Hosokawa S., Kita J.Y., Takahashi G., Okamura J. et al.: Risk Fac-
tors and Prognostic Factors of Hearing Impairment in Neonatal Intensive Care 
Unit-Treated Infants. Audiol Neurootol., 2019; 24(2): 84–89. Epub 2019 May 27.

7. Wykorzystanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu w diagno-
styce systemu słuchowego człowieka. W: Podstawy inżynierii biomedycznej. 
Red.: J. Bułka, A. Izworski, I. Wochlik, R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak, Wy-
dawnictwa Naukowe AGH, 2009: 205–214.

8. Beswick R., Driscoll C., Kei J., Khan A., Glennon S.: Which risk factors predict 
postnatal hearing loss in children? J Am Acad Audiol., 2013; 24(3): 205–213.

9. Beswick R., Driscoll C., Kei J.: Monitoring for postnatal hearing loss using 
risk factors: a systematic literature review. Ear Hear., 2012; 33(6): 745–756.

10. Radziszewska-Konopka M.: Program Powszechnych Przesiewowych Badań 
Słuchu u Noworodków w Polsce organizowany przez Fundację Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Audiofonologia, 2002; 21.

11. Spivak L., Sokol H.: Beyond Newborn Screening: Early Diagnosis and Manage-
ment of Hearing Loss in infants. Advances in Neonatal Care, 2005; 5(2): 104–112.

12. Bułka J., Izworski A.: Specyfika analizy sygnałów biomedycznych na przykła-
dzie słuchowych potencjałów wywołanych. Pomiary, Automatyka, Roboty-
ka., 2011; 12: 15.

13. Ciorba A., Hatzopoulos S., Corazzi V., Cogliandolo C., Aimoni C. et al.: New-
born hearing screening at the Neonatal Intensive Care Unit and Auditory Bra-
instem Maturation in preterm infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 2019; 
123: 110–115. Epub 2019 May 7.

14. Knaus V., Mühler R., Verhey J.L.: Determination of hearing thresholds in 
children using auditory brainstem responses: Influence of sedation and 
anaesthesia on quality and measurement time. HNO, 2019; 67(8): 584–589.

15. Schieve L.A., Boulet S.L., Boyle C., Rasmussen S.A., Schendel D.: Health of 
children 3 to 17 years of age with Down syndrome in 1997–2005. National 
Health Interview Survey. Pediatrics, 2009; 123: 253–260.

16. Pellegrinelli L., Galli C., Primache V., Alde’ M., Fagnani E. et al.: Diagnosis 
of congenital CMV infection via DBS samples testing and neonatal hearing 
screening: an observational study in Italy. BMC Infect Dis., 2019; 19(1): 652. 

17. Wang C., Chen R.J., Zhou Z.: Characteristics of secretory otitis media in 
children with cleft palate and timing of intervention of tympanic membra-
ne. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi, 2019; 33(7): 647–650.

18. Sundman H., Flynn T., Tengroth B., Lohmander A.: ABR Thresholds in In-
fants Born With CLP and OME and Infants With OME. Int J Pediatr Otor-
hinolaryngol, 2016; 81: 21–25.

19. Frezza S., Catenazzi P., Gallus R., Gallini F., Fioretti M. et al.: Hearing loss 
in very preterm infants: should we wait or treat? Acta Otorhinolaryngol 
Ital., 2019; 39(4): 257–262.

20. Arnouts L., Van Mechelen K., Laroche S., Meuwissen M., Boudewyns A. et 
al.: Non-primary CMV infection not always innocent. A case-report and 
literature review. Acta Clin Belg., 2020; 1–5.

21. Cianfrone F., Mammarella F., Ralli M., Evetovic V., Pianura C.M. et al.: Uni-
versal Newborn Hearing Screening Using A-TEOAE and A-ABR: The Expe-
rience of a Large Public Hospital. Neonatal Perinatal Med., 2018; 11(1): 87–92.

22. Hrnčić N., Hatibović H., Goga A., Hodzić D.: Does an early discharge of  
a newborn influence the success of the newborn hearing screening in deve-
loping countries? A hospital based study. Med Glas (Zenica)., 2019; 16(2).

23. Escobar-Ipuz F.A., Soria-Bretones C., García-Jiménez M.A., Cueto E.M., 
Torres Aranda A.M. et al.: Early Detection of Neonatal Hearing Loss by 
Otoacoustic Emissions and Auditory Brainstem Response Over 10 Years 
of Experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 2019; 127.

24. Çikrikci S., Deni Z.H., Gülsen S.: Comparison of hearing screening results 
of Syrian refugees and Turkish newborns. Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 
2020; 135: 110095.

25. Fujita A., Hyde M.L., Alberti P.W.: ABR Latency in Infants: Properties 
and Applications of Various Measures. Acta Oto-Laryngologica, 1992; 
111(1): 53–60.

DOI:

Copyright:

Competing interests:

Corresponding author:

Cite this article as:

Word count: 4279  Tables: 2  Figures: 3  References: 25

10.5604/01.3001.0014.3322  Table of content: https://otolaryngologypl.com/issue/13600

Some right reserved: Polish Society of Otorhinolaryngologists Head and Neck Surgeons. Published by Index Copernicus Sp. z o.o.

The authors declare that they have no competing interests. 

The content of the journal „Polish Society of Otorhinolaryngologists Head and Neck Surgeons” is circulated on the basis  
of the Open Access which means free and limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).  
The full terms of this license are available on: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

 dr n. med. Sebastian Kocoń; Katedra i Klinika Otolaryngologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków;  
ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, Polska; e-mail: sebastian.kocon@su.krakow.pl

Kocon S., Skorkiewicz K., Strek P., Skladzien J., Hartwich P., Ziarno R., Tomik J.: Stability of ABR Wave V Threshold in Early 
Hearing Diagnostics in Children from Selected Groups at Risk of Congenital Hearing Loss; Otolaryngol Pol, 2021: 75 (1): 7-15


