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Úvod 

Výskyt poruchy sluchu senzorineurálneho typu sa vyskytuje približne u 0,1-0,4% 
u novorodencov. Úplná hluchota postihuje jedno z 1000 detí. U rizikových novorodencov je  

častejšia, okolo 2-5% (1-3). Od 1.mája roku 2006 je v Slovenskej republike zavedený 
povinný celoplošný skríning sluchu novorodencov, ktorý je viacstupňový (2). Jeho cieľom  je  

čo najrýchlejšie a najefektívnejšie identifikovať a rehabilitovať deti s poruchou sluchu. (1, 4). 
Je to dôležité pre vývoja reči, psychosociálnych zručností a neskôr z hľadiska školského 
prospechu dieťaťa (5). Prvé skríningové vyštrenie sa robí v prvých dňoch života novorodenca  
(48-72 hodín po narodení) na pôrodnici/neonatológii pomocou tranzientných otoakustických 
emisií (TEOAE - Transient Evoked Otoacoustic Emissions). Otoakustické emisie sú zvuky, 
ktoré vznikajú pri aktívnych kontrakciách vonkajších vláskových buniek Cortiho orgánu. 
TEOAE vznikajú ako odpoveď na krátky čistý tón alebo šum. Výsledok je pozitívny, pokiaľ 
funkcia kochley, stredného a vnútorného ucha je neporušená (1). Ak  je negatívny, ďaľším 
krokom je opakované meranie TEOAE na certifikovanom otorinolaryngologickom 
pracovisku po jednom mesiaci. Pri opakovanom negatívnom výsledku nasleduje vyšetrenie 
kmeňových evokovaných sluchových potenciálov (BERA - Brainstem Evoked Response 
Audiometry) do 6-tich mesiacov života. Na skríningové účely sa používa najčastejšie 
automatická BERA (aABR - Automatic Auditory Brainstem Responses) (1,2). Na potvrdenie 
diagnózy je potrebné podstúpiť ďalšie vyšetrenie v podobe (ASSR - Auditory Steady-State 
Response). Je to vyšetrenie ustálených evokovaných potenciálov, pomocou ktorého je možné 
frekvenčne špecificky stanoviť prah sluchu v rozsahu 500 až 4 000 Hz. Prípadne je možné aj 
vyšetrenie (VRA - Visually Reinforced Audiometry), ktorá je subjektívna metóda audiometrie 
využívajúca vizuálne podnety. Je určená predovšetkým pre malé deti od 6 mesiacov do dvoch 
rokov (7). Metóda aABR je drahšia a metodicky náročnejšia, ale je zaťažená menším počtom 
falošne pozitívnych výsledkov (1,3,7,9). Za posledných 20 rokov v odbornej literatúre 
pribudli štúdie, ktoré porovnávajú výpovednosť a cenu jednotlivých vyšetrovacích metód 
alebo ich kombinácií. Otázkou však  zostáva, či by mal by sa malo vyšetrenie aABR 
používať spolu s TEOAE v prvom kroku skríningu? Cieľom tejto štúdie je porovnanie 
presnosti používanej metódy (TEOAE) vykonanej na neonatológii a na špecializovanom 
pracovisku, ako aj porovnanie výsledkov rôznych vyšetrovacích metód používaných  v 
novorodeneckom skríningu, medzi ktoré patrí aj duálne vyšetrenie ako prvý možný krok 
skríningového procesu s TEOAE aj aABR. 
 

 



 

 

Materiál a metódy 

Účastníci tejto štúdie boli novorodenci (322 pacienti), ktorí boli odoslaní na Kliniku detskej 
otorinolaryngológie LFUK a NÚDCH v Bratislave potom, ako nemali výbavné TEOAE na 
neonatológii od januára 2019 do decembra 2020. Bol vykonaný reskríning TEOAE a zároveň  
podstúpili aj aABR test (rovnaké nastavenie, rovnaká meracia jednotka) v jednom sedení. 
Pacienti s diagnostikovaným patologickým výsledkom boli ďalej testovaní metódami VRA 
vo voľnom poli a/alebo ASSR na získanie definitívnej diagnózy. Keďže ide o retrospektívnu 
kontrolu a analýzu zdravotnej dokumentácie pacientov a je súčasťou štandardnej analýzy 
údajov našej kliniky, nebol potrebný súhlas Etickej komísie NÚDCH. Použitý protokol je v 
súlade s platnou legislatívou (MZ SR 25940-7/2005-OZS). 
Prvý skríning sluchu bol uskutočnený v pôrodnici a ďalšie vyšetrenia do 3 mesiacov po 
pôrode (s prihliadnutím na obmedzenia, ktoré boli spôsobené pandémiou COVID-19) v tichej 
miestnosti s úrovňou okolitého hluku menšou ako 45 dB SPL. Skríning sa uskutočnil, keď 
dieťa spalo alebo bolo pokojné. Pacienti narodení mimo nemocničného prostredia a pacienti, 
ktorí neabsolvovali všetky potrebné kroky skríningu boli z našej štúdie vylúčení. Keďže 
výsledky získané z testov VRA a ASSR sú kvalitatívne, použili sme kvantitatívne meranie, 
pritom za normálne výsledky sme považovali sumárne prahy sluchu 0-25 SPL dB SPL a 
patologické sumárne prahy pri 25-110 dB SPL (binárny model). Pre vyšetrenia TEOAE a 
aABR bolo použité zariadenie NEUROsoft AUDIO-SMART. Pacienti, ktorí zlyhali pri 35 
dB, ale prekročili hranicu 60 dB, boli odoslaní na vyšetrenie VRA, zatiaľ čo pacienti, ktorí 
zlyhali v oboch prahových hodnotách, boli odoslaní na vyšetrenie ASSR. Test VRA sa 
uskutočnil vo voľnom poli, zatiaľ čo ASSR sa uskutočnil s pacientom v prirodzenom alebo 
chlór-hydrátom / propofolom navodenom spánku. Na test VRA bolo použité zariadenie od 
Auritec (AT700) a pre ASSR bol použitý systém Gsi AUDERA. 2.3. 
Štatistické analýzy sa uskutočnili pomocou SPSS 20.0(IBM spol.). Deskriptívna analýza sa 
použila na zobrazenie základných trendov v demografických premenných a výsledkov 
skríningu. Na určenie  významnosti rozdielov medzi skríningovými technológiami bol 
použitý chí-kvadrátový test. Hodnota p < 0,05 sa považovalo za významný rozdiel. 
 
Výsledky 

V rámci štúdie sme analyzovali výsledky jednotlivých vyšetrovacích metód a porovnávali 
sme ich medzi sebou. Mali sme 322 pacientov s nevýbavnými TEOAE v pôrodnici (TEOAE 
1). Všetky deti absolvovali druhý skríning pomocou TEOAE a AABR na Klinike detskej 
otorinolaryngológie LFUK a NÚDCH (TEOAE2). Celkove 143 pacientov (44,41%) z 322 
mali nevýbavné TEOAE potvrdené aj druhým skríningom. V čase druhého merania 179 detí 
(55,59%) malo výbavné otoakustické emisie.  Zo 143 detí s nevýbavnými TEOAE, 57 
(39,9%) nevyhovelo pri aABR. Podľa výsledkov merania aABR 86/143 detí (60,1%) malo 
normálny sluch. Z celkového počtu pacientov 58/322 (18%) nevyhovelo pri aABR.  Následne 
sme analyzovali rozdiely medzi výsledkami merania TEOAE 2 a definitívnou diagnózou 
poruchy sluchu podľa vyšetrenia VRA  alebo ASSR. Zo 143 pacientov s nevýbavnými 
TEOAE 2, 39 (27,3%) pacientov malo následne definitívne stanovenú diagnózu poruchy 
sluchu. Z celkového počtu pacientov s nevýbavnými TEOAE 1 (322) je to 12,1%  pacientov. 
Podľa výsledkov štatistickej analýzy medzi výsledkami aABR a definitívnou diagnózou 
poruchy sluchu z 58 pacientov, ktorí nevyhoveli na aABR, 39 pacientov (67,2%) malo aj 
definitívnu diagnózu poruchy sluchu. Všetky tie výsledky sú štatisticky významné (p=0,000). 

Z 322 pacientov 131 (40,7%) malo ženské pohlavie, 191 (59,3%) mužské. Pohlavie nemá 
štatisticky významný súvis  s výsledkami. Priemerný vek pri stanovení definitívnej diagnózy 
bolo 10,1 mesiacov.  



 

 

 

 

 
 

 TEOAE 2 AABR 

N % N % 

NEPREŠLI PRVÝM 

SKRÍNINGOM 

TEOAE1 (Z 

CELKOVEHO 

POČTU) 

143/322 44,41 58/322 18 

DEFINITÍVNA 

DIAGNÓZA 

PORUCHY SLUCHU 

39/143 27,3 39/58 67,2 

FALOŠNE 

POZITÍVNE 

VÝSLEDKY 

104/143 72,7 19/58 32,8 

                                                                       Tabuľka 1 Výsledky meraní 

 

 

Diskusia 

Podľa našich výsledkov 143 (44,41%) z 322 pacientov mali nevýbavné TEOAE potvrdené 
druhým skríningom TEOAE metódou. Podľa údajov z roka 2016 z centrálneho registra detí 
s poruchou sluchu Slovenska približne 40% detí s podozrením na poruchu sluchu na základe 
nevýbavných TEOAE z pôrodnice sa následnými vyšetreniami na certifikovanom ORL 
pracovisku, vylúčilo (4). Naše výsledky sú veľmi podobné. Faktory, ktoré ovplyvňujú 
výsledky TEOAE sú enviromentálne alebo sú danosťami pacienta. Medzi faktory prostredia 
patrí hluk vo vyšetrovacej miestnosti a chyby pri meraní. Musíme brať do úvahy, že prvé 
vyšetrenie TEOAE nevykonávajú audiologické sestry alebo lekári. Tiež nepoznáme vek 
prístroja a stav kalibrovania. Vieme síce, že na neonatologických klinikách je bežnou praxou, 
že pri nepriaznivom prvom výsledku testu ho zopakujú a až v prípade opakovaného 
neúspechu odošlú pacienta na ďalšie vyšetrenie. Výsledok otoakustických emisii ovplyvňujú 



 

 

v prvých 24 až 48 hodinách ovplyvňujú faktory, ktoré súvisia s funkciou vonkajšieho ucha 
(napr. kolaps vonkajšieho zvukovodu) alebo stredného ucha (napr.  prítomnosť amniotickej 
tekutiny v stredoušnej dutine), preto je odporúčané, aby test TEOAE sa vykonal 48 až 72 
hodín po narodení (8,14). Počet detí dodiagnostikovaných so sensorineurálnou poruchou 
sluchu (SNPS) bol 39 z celkových 322, t.j. (12,1%). Podľa štúdie Benita-Orejasa (7) z 
pacientov vyšetrených TEOAE metódou s potrebou dalšieho diagnostikovania sluchu, malo 
SNPS 5,2% (250/13), podľa štúdie Shanga (9) 118/6  (5,08%) a  podľa štúdie Shenga (3) 
133/10 (7,51%). Tie výsledky nevypovedajú o tom istom, ako percenta úspechu pri zisťovaní 
poruchy sluchu (senzitivita/špecificita), ktoré pri našej štúdii nie je možné stanoviť, nakoľko  
nie je známy celkový počet vyšetrovaných pacientov. Vo všeobecnosti, podľa štúdie Lemonsa 
et al. (5) pri skríningu sluchu pomocou TEOAE približne 15% vyšetrených detí neprejde 
skríningom. Podľa štúdie Helgeho et al. (6) 82/1584 detí (5,18%) neprešlo skríningom 
pomocou TEOAE. Iná štúdia (7) ukazuje, že pri vyšetrení pomocou TEOAE 10,2% detí 
neprejde skríningom. Podľa Lina (12) miera nevýbavných TEOAE bola 6,4%. Na porovnanie 
definitívne diagnostikovnú SNPS malo podľa Shanga 0,57% z vyšetrených (6/1053). 

Podľa našich výsledkov neprešlo pri prvom skríningu (TEOAE 1) 322 pacientov. Ten počet 
by mohol byť nižší (na 40% prvotne referovaných - 58 pacientov), pokiaľ by sa používal tzv. 
duálny skríning (TEOAE plus aABR) v neonatológii. Podobné výsledky majú pri používaní 
duálneho skríningu aj Shang (9) 118/38 = 32,20%, Yousefi (13) 18/6= 33,33%  a Lin (12)  
1055/333= 31,56%. Percentuálne sa jedná o redukciu 82%, pričom tiež Lin (12) a Shang (9) 
udávajú redukciu 94 a 67,8 %.  Vyšetrenie aABR má výhodu nižšej miery neúspechu pri 
skríningu sluchovej neuropatie v porovnaní s OAE, má vyššie požiadavky na testovacie 
prostredie, dĺžku testovania a vyýcvik testujúceho personálu (3). Na druhej strane testovanie 
pomocou aABR u dojčiat, ktoré neprešli pri skríningu TEOAE, môže účinne znížiť počet 
odporúčaní na ďalšie vyšetrenia bez navýšenia miery chybnej diagnózy. Štúdia Lin et al. (12) 
ukázala, že miera odporúčaní na ďalšie vyšetrenie sa mohla výrazne znížiť z 5,8 % na 1,8 %, 
keď sa vyšetrenie aABR použilo na doplnenie vyšetrenia TEOAE namiesto použitia TEOAE 
samostatne. Aj keď takýto skríningový protokol je drahší a jeho implementácia trvá dlhšie 
ako samotný skríning TEOAE, výhody prevažujú nad nákladmi (9). Musíme vziať do úvahy 
nehmotné náklady na opätovný skríning sluchu novorodencov v prípade zlyhania TEOAE v 
pôrodnici vrátane poplatkov za dopravu, ekonomickú stratu rodiča v dôsledku výpadku zo 
zamestnania počas sledovania a tiež dlhšiu dobu neistoty rodičov. Pri porovnávaní výsledkov 
meraní medzi definitívnou diagnózou a aABR zistili sme že len 39 z 58 pacientov mali 
SNPS. (67,2%). Podľa štúdie Shenga et al. (3) miera úspechu je nižšia [10/98(10,20%)] ako 
aj v študii od Benita-Orejasa (7) kde sa ukazujú výsledky: 6/81 (7,4%). Podľa štúdie 
Chiriboga et al. (11) percentovo úspech aABR metódy je na 24,39% (20/82). Príčina falošne 
pozitívnyh výsledkov podľa Benita-Orejasa (7) môžu byť prechodné prevodové straty sluchu 
ako napríklad bilaterálny serózny zápal stredného ucha, ktoré čiastočne ovplyvňuje aABR 
vyšetrenie. Lim a kol. (12) kontrolovali výpovednosť vyšetrenia aABR v porovnaní s 
vyšetrením BERA. Výpovednosť aABR bola 30,4% (45/158). Tento výsledok bol 
podmienený možnou seróznou otitídou, ktorá sa pozdejšie stratila rovnako ako aj nezrelosť 
vo vývoji sluchových dráh. V tejto štúdii Lim použil otoskopiu a tympanometriu 226 Hz na 
diagnostiku prípadov OMS, pričom odporúča, že ideálnym by bolo použitie 1000 Hz 
tympanometrie. Naši pacienti boli vyšetrovaní otoskopiou bez tympanometrie pred 
vyšetrením pomocou TEOAE alebo aABR vyšetrenia. Niektoré prípady OMS sa nedajú 
stanoviť pomocou otoskopie. Počas protipandemických opatrení proti COVID 19 mnohí 
pacienti prišli na vyšetrenie až vo veku 6+ mesiacov, čím sa diagnostika posunula až do veku 
okolo 10 mesiacov. Toto môže vysvetliť prečo bolo vyšetrenie aABR na začiatku falošne 
pozitívne, nakoľko okolo jedného roka veku sú sluchové dráhy dostatočne vyvinuté. Z toho 



 

 

istého dôvodu sa v USA vyšetrenie ASSR nepoužíva, potvrdenie SNHL potom, ako dieťa 
neprešlo pri vyšetrení aABR, ale uprednostňujú behaviorálne testy. Ďalší faktor môže byť 
nespolupráca dieťaťa, ktorá v kombinácii s plačom počas vyšetrenia môže viesť k falošne 
pozitívnym výsledkom. Na záver by sme mohli konstantovať, že z našich výsledkov vyplýva, 
že percento falošne pozitívnych výsledkov je výrazne vyššie v prípade merania pomocou len 
TEOAE, buď na neonatológii alebo na ORL pracovisku v porovnaní s meraním pomocou 
TEOAE spolu s vyšetrením aABR.   
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