
Wstęp

Od jesieni 2002 r., tj. od czasu wprowadzenia 
w Polsce Powszechnego Programu Przesiewowych 
Badań Słuchu u Noworodków, udało się w dużej 
mierze wyeliminować problem głębokich wad 
słuchu u noworodków, a w konsekwencji pro-
blem opóźnionego rozwoju mowy u małych dzie-

ci spowodowany utajnionym, postępującym lub 
późno wykrytym niedosłuchem. Był to problem 
kilkunastokrotnie częstszy niż fenyloketonuria i kil-
kukrotnie częstszy niż wrodzona niedoczynność 
tarczycy – również objęte programami badań prze-
siewowych noworodków. Problem o tyle istotny 
w przypadku niemowląt i najmłodszych dzieci, że 
już niewielka, aczkolwiek zauważalna wada słuchu 

 Streszczenie  Wstęp. Założenia Powszechnego Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, przede 
wszystkim dążące do najskuteczniejszego wykrywania wrodzonych lub nabytych we wczesnym dzieciństwie wad 
słuchu skłaniają nas również do monitorowania stanu słuchu dzieci obarczonych czynnikami ryzyka w okresie póź-
niejszym. 
Materiał i metody. 6-miesięczne dziecko z podejrzeniem EIEE, będące pod obserwacją audiologiczną w formie 
uzupełnienia diagnostyki neurologicznej. 
Wyniki. Przeprowadzone badania OAE i impedancyjne nie wykazały odstępstw od normy. Można je zinterpretować 
dopiero w przeprowadzonym badaniu ABR.
Wnioski. Zarówno nie do końca poznana etiologia encefalopatii, jak również potencjalne ototoksyczne ryzyko lecze-
nia zespołów padaczkowych jest wystarczającym pretekstem do kontynuowania założeń programu monitorowania 
stanu słuchu u najmłodszych dzieci. Brak dostatecznych doniesień naukowych i jednocześnie niejednoznaczne wyni-
ki badań ABR u najmłodszych dzieci z objawami epilepsji wskazują na konieczność monitoringu słuchu powtarzane 
w czasie. 
Słowa kluczowe: wczesnodziecięca encefalopatia miokloniczna, potencjały słuchowe wywołane, monitoring słuchu.

 Summary  Background. Assumptions of the PPPBSuN, primarily aimed at hermetic detection of congenital or 
acquired hearing loss in early childhood, prompted us also to monitor the status of hearing in children threatened 
with the potential hearing loss risk factors. 
Material and methods. The 6-month-old child with suspected EIEE which is under audiological observation, as the 
the form of neurological diagnosis follow-up. 
Results. The OAEs and impedance audiometry showed no deviations from the norm. The potential hearing loss can 
be interpreted only in the AEP examinations.
Conclusions. Incompletely understood etiology of encephalopathy, as well as potential ototoxic risk of epilepsy tre-
atment are a sufficient background to continue the hearing loss monitoring. Ambiguous auditory brainstem response 
audiometry in youngest children with symptomatic epilepsy indicate the need of hearing monitoring in succession.
Key words: early infantile epileptic encephalopathy, auditory brainstem evoked potentials, hearing control.
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Przydatność oceny audiologicznej słuchowych potencjałów 
wywołanych z pnia mózgu w przypadku diagnostyki 
wczesnodziecięcej encefalopatii mioklonicznej (EIEE)  
– opis przypadku

The usefulness of audiological assessment of auditory brainstem 
evoked potentials in the case of diagnosis of early infantile epileptic 
encephalopathy (EIEE) − case report
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy
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w istotny sposób mogłaby zakłócić prawidłowy 
rozwój mowy i w konsekwencji zaburzyć ogólny 
rozwój psychomotoryczny dziecka. Ciągła moder-
nizacja Programu i stworzonej na jego potrzeby 
bazy danych, postęp w rozwoju audiologicznej 
gałęzi wiedzy oraz coraz większe doświadczenie 
personelu medycznego pozwalają na znacznie 
lepszą i dokładniejszą wykrywalność faktycznych 
wad słuchu. Zgodnie z założeniami Programu, nie 
mniej ważne niż diagnozowanie niedosłuchów za-
grażających rozwojowi komunikacji werbalnej, jest 
ograniczenie liczby wyników fałszywie dodatnich, 
a tym bardziej wyników fałszywie ujemnych. Dla-
tego w grupie dzieci uzyskujących wyniki ujemne 
w przesiewowych badaniach słuchu, a obarczo-
nych jednocześnie podejrzeniem o inne jednostki 
chorobowe, tym bardziej ważne jest wnikliwe 
i powtarzane w czasie obrazowanie stanu słuchu 
z możliwością zastosowania różnorakich badań 
audiologicznych.

Opis przypadku

Do kliniki, w ramach kontrolnych badań słuchu 
na II poziomie referencyjnym, zgłosił się niespełna 
6-miesięczny pacjent, z prawidłowymi wynikami 
przesiewowych badań słuchu, jednak czynnikami 
ryzyka w postaci przebytej w pierwszych dobach 
życia intensywnej terapii, zaintubowania i wen-
tylowania mechanicznego przez okres 10 dni. 
Dodatkowym czynnikiem ryzyka były stosowane 
aminoglikozydy. Taki obraz historii choroby, w kon-
tekście prawidłowych badań słuchu, pozwoliłby 
zaklasyfikować dziecko do grupy dzieci prawidło-
wo słyszących, wymagających ewentualnej kon-
troli w ośrodku wyższego poziomu referencyjnego 
w razie zauważanych nieprawidłowości w rozwoju 
mowy. Jednak w anamnezie rodzice zwrócili do-
datkowo uwagę na inne, współistniejące problemy 
zdrowotne, tj. pojawiające się od 4. doby życia 
kloniczne napady drgawkowe. W wieku 5 miesięcy 
dziecko znalazło się pod opieką Katedry i Kliniki 
Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu, a następnie Kliniki Chorób 
Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie, kolejno w celu diagnostyki postępującej 
encefalopatii padaczkowej i wrodzonych wad me-
tabolizmu. Do kliniki Uniwersytetu Medycznego 
pacjent trafił, jak już wspomniano, z powodu 
pojawienia się w 4. dobie życia lekoodpornych, 
klonicznych napadów padaczkowych oraz opóź-
nionego rozwoju psychoruchowego. W badaniach 
neurologicznych zaobserwowano brak kontroli po-
łożenia głowy, brak kontaktu wzrokowego, posy-
pianie oraz obniżone napięcie mięśniowe z obec-
nymi odruchami ścięgnistymi w zakresie kończyn 
górnych i dolnych. W wykonanym badaniu EEG 
rejestrowano napady toniczne i toniczno-kloniczne 

oraz fragmentaryczne mioklonie. Z powodu braku 
oczekiwanej poprawy w rozwoju psychoruchowym 
i nadal utrzymujących się napadów drgawkowych 
wielokrotnie zmieniano leczenie. Pomimo to napa-
dy nadal pozostawały − głównie pod postacią prę-
żeń, wyrzutów kończyn, nieprawidłowego zwrotu 
gałek ocznych, zwrotu głowy w prawą stronę oraz 
drżenia kącika ust. Tak prowadzona diagnostyka 
i ewolucja obrazu klinicznego oraz wzorzec EEG 
i rodzaj obserwowanych napadów sugerowałyby 
w neurologicznej diagnostyce różnicowej obraz ze-
społu Ohtahary i wczesnodziecięcą encefalopatię 
miokloniczną. Z uwagi na nie do końca wyjaśnioną 
etiologię zespołu Ohtahary w dalszej diagnostyce 
rozważaniom zostały poddane wady wrodzone 
ośrodkowego układu nerwowego (np. procesy 
demielinizacyjne) i wrodzone zaburzenia meta-
boliczne (diagnostyka w klinice Centrum Zdrowia 
Dziecka). Stwierdzono głęboko opóźniony rozwój 
psychomotoryczny, ubogą motorykę spontaniczną, 
brak zmian pozycji ułożeniowych, nieprzyjmowa-
nie oporu, brak fiksacji wzroku i słabe reakcje na 
światło. W dalszej diagnostyce stwierdzono hiper-
cholesterolemię i hiperglicerynemię. Wskazano 
dalsze badania niezbędne do postawienia ostatecz-
nej diagnozy i ewentualnego rozpatrzenia zaburzeń 
neuroprzekaźnikowych. Diagnostyka trwa.

Wyniki

Z uwagi na tak rozbudowany obraz współistnie-
jących czynników ryzyka wystąpienia niedosłuchu, 
głównie o charakterze neurologicznym i meta-
bolicznym, w klinice podjęto kontynuację badań 
przesiewowych w oparciu o badania audiometrii 
impedancyjnej, otoemisji akustycznych i poten-
cjałów słuchowych wywołanych. O ile badania 
impedancyjne i otoemisje akustyczne DPOAE nie 
wykazywały żadnych nieprawidłowości, o tyle 
w badaniu potencjałów słuchowych wywołanych 
typu „clik” zarejestrowano prawidłowe progi słu-
chowe przy istotnym rozsunięciu latencji między 
falami I−V i III−V dla bodźców o dużym natężeniu 
dźwięku wraz z jednoczesnym obniżeniem ampli-
tudy fal I, II i V. 

Wnioski

Taki obraz morfologii zapisu może świadczyć 
o zaburzeniach w procesie przewodnictwa neu-
rotycznego na pierwszych neuronach drogi słu-
chowej, ze szczególnym wskazaniem na procesy 
demielinizacyjne w obrębie nerwu słuchowego. 
Należy również pamiętać, że zapis ten może być 
typowym dla dzieci poniżej 18. miesiąca życia 
z uwagi na niezakończony proces mielinizacji 
włókien nerwowych w obrębie pnia mózgu [1]. 
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Dlatego badania audiologiczne, w tym ABR, mo-
gą być jedynie badaniami dodatkowymi, a nie 
rozstrzygającymi w diagnostyce różnicowej. Tym 
bardziej, że brakuje jednoznacznych doniesień 
o progresywnej możliwości występowania niedo-
słuchu w zespole Ohtahary czy wczesnodziecięcej 
encefalopatii mioklonicznej. Z uwagi na mno-

gość czynników ototoksycznych występujących we 
wczesnym dzieciństwie, jak również przez wzgląd 
na niezakończoną diagnostykę mogącą nieść ze 
sobą ryzyko uszkodzeń słuchu, ważne jest monito-
rowanie potencjalnych wad słuchu oraz wnikliwe 
obserwowanie procesu rozwoju komunikacji wer-
balnej pacjenta.
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