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Özet

Abstract

Amaç: İşitme kaybının erken tanısı ile bebeklerin sosyal, duygusal,
bilişsel, konuşma ve dil gelişimi sağlanmaktadır. Sağlıklı yenidoğanlarda görülme sıklığı 1 000 canlı doğumda 1-6 arasında bildirilirken
beraberinde risk etmeni olanlarda 10-30’a kadar yükselen sıklıkta
görülmektedir. Hastanemizde uygulanan işitme taraması programı
sonuçlarını derlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: İşitme tarama programı kayıtları incelenerek, işitme kaybı saptanan hastaların kayıtlarına ulaşılarak sonuçlar derlendi.
Bulgular: İki bin beş-2011 yılları arasında toplam 142 128 hastaya işitme testi yapılırken bunlardan 26 690 hastaya ikinci, 2 412 hastaya ise
üçüncü defa uyarılmış otoakustik emisyon ile işitme testi yapıldı ve
385 hastaya (%0,27) işitsel beyin sapı yanıtı uygulandıktan sonra işitme
kaybı tanısı konuldu. İleri tetkik ve tedavi için sevk edilen hastalardan
171’inin tıbbi kayıtlarına ulaşıldı. Bu hastaların 116’sında yenidoğan
yoğun bakım biriminde yatış öyküsü varken, 55 hastada yenidoğan
yoğun bakım biriminde yatış öyküsü yoktu. Hastaların 49’unun gebelik haftası 32 haftanın altında iken, 122’sinin 32 haftanın üzerindeydi.
Gebelik haftası ve doğum ağırlığı ortanca ve aralıkları sırasıyla 35 (2243) ve 2 140 g’dı (580-4 590 g). Risk etmenleri arasında döl yatağının
büyüme geriliği (n=24), çoğul gebelik (n=22), hiperbilirübinemi (n=74),
hiperbilirübinemi nedeniyle kan değişimi (n=7), sepsis (n=52), hipoglisemi (n=2), aminoglikozit ve glikopeptit kullanımı (n=99), furosemid kullanımı (n=27), mekanik ventilasyon tedavisi (n=37), polisitemi
(n=12), doğum öncesi asfiksi (n=2), sıkıntılı solunum sendromu (n=45),
kronik akciğer hastalığı (n=11), erken doğmuş bebek retinopatisi için
cerrahi (n=8), anne veya babada işitme kaybı (n=7) saptandı.
Çıkarımlar: Yenidoğan her bebekte işitme taraması yapılması gerekliliğinin yanısıra risk etmeni olan bebekler belirlenmeli, tekrarlayan
işitme testleri ile işitme kaybı taranmalı ve tedaviye kısa sürede başlayarak bebeğin sosyal, duygusal, bilişsel, konuşma ve dil gelişimi
sağlanmalıdır. (Türk Ped Arş 2014; 49: 138-41)

Aim: Social, emotional, cognitive and language development of infants
is provided with early diagnosis of hearing deficit. Hearing deficit is reported with a rate of 1-6 in 1000 live births in healthy newborns, while it
reaches up to 10-30 in 1000 live births in newborns with risk factors. We
aimed to compile the results of the hearing screening program applied
in our hospital.
Material and Methods: The records of the hearing screening program were examined and the results were compiled by reaching the
records of the patients who were found to have hearing deficit.
Results: Hearing test was applied in a total of 142 128 patients between
2005 and 2011. Hearing test was performed by evoked autoaucistic
emission for two times in 26 690 of these patients and for three times
in 2 412. A diagnosis of hearing deficit was made in 385 patients (0.27%)
after application of ARB (Auditory Brainstem Response). The medical
records of 171 of the patients who were referred for advanced investigations and treatment were obtained. 116 of these patients had a history
of hospitalization in neonatal intensive care unit, while 55 patients had
no history of hospitalization in neonatal intensive care unit. 49 of the
patients had a gestational age below the 32th week and 122 had a gestational age above the 32th week. The median gestational age and birth
weight values and ranges were found to be 35 (22-43) and 2 140 g (580-4
590 g), respectively. The risk factors included intrauterine growth retardation (n=24), multiple pregnancy (n=22), hyperbilirubinemia (n=74),
blood exchange because of hyperbilirubinemia (n=7), sepsis (n=52), hypoglycemia (n=2), use of aminoglycoside and glycopeptide (n=99), use of
furosemide (n=27), mechanical ventilation therapy (n=37), polycythemia
(n=12), prenatal asphyxia (n=2), respiratory distress syndrome (n=45),
chronic lung disease (n=11), surgery for retinopathy of prematurity (n=8)
and hearing deficit in the mother or father (n=7).
Conclusions: In addition to the necessity of performing hearing
screening in all newborns, infants with risk factors should be determined, hearing deficit should be screened with repeated hearing
tests and social, emotional, cognitive and language development of
the infant should be assured. (Türk Ped Arş 2014; 49: 138-41)
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Giriş

Bulgular

Yenidoğan döneminde işitme taraması programları ile işitme kaybı olan bebekler erken dönemde en ucuz şekilde değerlendirilmekte ve kesin olarak tanı almaktadır (1-3). İşitme
kaybının erken tanısı ile bebeklerin sosyal, duygusal, bilişşel,
konuşma ve dil gelişimi sağlanmaktadır (4-6). Sağlıklı yenidoğanlarda görülme sıklığı 1 000 canlı doğumda 1-6 arasında
bildirilirken, eşlik eden risk etmeni varlığında sıklık 10-30’a
kadar yükselmektedir (1, 7, 8).

Hastanemizde 2005-2011 yılları arasında doğmuş toplam
142 128 hastaya taburcu olmadan işitme testi yapılırken bunlardan 26 690 hasta ikinci, 2 412 hasta ise üçüncü defa TEOAE
ile değerlendirildi (Tablo 1). İşitsel beyin sapı yanıtı testi uygulanarak işitme kaybı tanısı konulan 385 (%0,27) hasta ileri
tetkik ve tedavi için sevk edildi.

Ülkemizde yenidoğan işitme taraması ilk olarak Hacettepe ve
Marmara Üniversitelerinde başlamış, 2000 yılından itibaren
tarama yapılan merkezlere doğumevleri ve diğer üniversite
hastaneleri de eklenmiş olup, şu anda da yaygın olarak sürdürülmektedir (9).
Bu çalışmada Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi işitme tarama programı sonuçlarını derleyerek işitme kaybı saptanan bebeklerin klinik ve demografik
özelliklerinin değerlendirmesi ve risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2011 yıllarına ait işitme tarama programı kayıtları incelendi. Çalışmanın yapılması Zekai Tahir Burak Kadın
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Plan Koordinasyon Kurulu 16.06.2011 tarih, 11 numaralı kararı ile kabul
edilmiştir. İşitme kaybı saptanan hastaların tıbbi kayıtlarına
ulaşılarak sosyodemografik, klinik özellikleri ve risk etmenleri değerlendirildi. Hastalar gebelik haftası (GH) 32 haftadan
küçük ve 32 GH üzeri olarak iki gruba ayrıldı. İşitme taraması
tatil günleri dahil olmak üzere bebek taburcu olmadan odyometrist tarafından otoakustik emisyon (TEOAE, transient
evoked otoacoustic emissions) yöntemi ile yapıldı. Testten
ikinci defa kalanlar beş gün sonra kontrole çağrıldı. TEOAE
ile yapılan kontrol incelemesinde olumsuz sonuç alınır ise
işitsel beyin sapı yanıtı (ABR, auditory brainstem response)
testi yapıldı. Tek ya da iki taraflı işitme kaybı saptanan bebekler Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Odyoloji-Konuşma Bozuklukları Birimi’ne sevk edildi. İşitme
testleri Echo Screen (Natus Medical Incorporated, San Carlos,
CA, USA) cihazı ile yapıldı.
İstatistiksel analiz
Verilerin istatistiksel analizi için sosyal bilimler için istatistik paket programı (Statistical Program for Social Sciences; SPSS, New
York, USA) 20,0 sürümü kullanıldı. İşlemlerde sayımla belirtilen
verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testi, ölçümle belirtilen
verilerin değerlendirilmesindei, değişkenlik testi varsayımları
karşıladığında t-testi ve tek yönlü varyans analizi, karşılamadığında ise Mann- Whitney U testi ve Kruskall Wallis testi kullanıldı.
P değeri 0,05’ten küçük olduğunda anlamlı olarak kabul edildi.

İşitme kaybı saptanan hastaların 171’inin tıbbi kayıtlarına
ulaşıldı. Bu hastaların 116’sı yenidoğan yoğun bakım birimine (YYBB) yatırılarak izlenmişti, 55 hastanın YYBB’ye yatış
öyküsü yoktu. Hastaların 49’unun GH’si 32 haftanın altında,
122’sinin ise 32 haftanın üzerindeydi. Gebelik haftası ve doğum ağırlığı ortanca ve aralık olarak sırasıyla 35 (22-43) ve 2
140 g (580-4 590 g) idi. Hastaların 87’si kız, 84’ü erkekti.
Tablo 1. İşitme testi yapılan bebeklerin yıllara göre dağılımı

1. değer- 2. değer- 3. değerlendirme lendirme lendirme

Sevk

2005

24 315

4 328

395

83 (%0,35)

2006

21 975

4 065

422

53 (%0,24)

2007

22 556

3 823

414

57 (%0,25)

2008

21 432

3 834

385

58 (%0,27)

2009

16 982

3 885

194

55 (%0,32)

2010

17 572

3 628

347

41 (%0,23)

2011

17 296

3 127

255

38 (%0,22)

Toplam

142 128

26 690

2412

385 (%0,27)

Tablo 2. İşitme kaybı saptanan bebeklere ait risk etmenleri

≤32 GH >32 GH Toplam
(n=49) (n=122) (n=171)
Aminoglikozit veya
glikopeptit

49

50

99 (%57,9)

Hiperbilirübinemi

47

27

74 (%43,2)

Sepsis

36

15

51 (%29,8)

Sıkıntılı solunum sendromu

45

-

45 (%26,3)

Mekanik ventilatör

26

11

37 (%21,6)

Furosemid

11

16

27 (%15,7)

Döl yatagı büyüme geriliği

12

12

24 (%14)

Çoğul gebelik

14

8

22 (%12,8)

Doğuştan anomali

1

18

19 (%11,1)

Kronik akciğer hastalığı

11

-

11 (%6,4)

Prematüre retinopatisi
operasyonu

8

-

8 (%4,6)

Kan değişimi

3

4

7 (%4,1)

Hipoglisemi

-

2

2 (%1,1)

% Risk etmenine sahip olan hasta sayısı/Toplam hasta sayısı
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Hastaların risk etmenleri değerlendirildi (Tablo 2). İskelet
displazisi (n=4), Down sendromu (n=3), yarık dudak-damak
(n=2), ventriküler septal defekt (n=2), atipik yüz görünümü
(n=2), Smith-Lemni-Opitz sendromu, Treacher Collins sendromu, Pierre Robin sendromu, meningomiyelosel, iktiyozis,
mikrosefali birer hastada olmak üzere toplam 19 hastada saptandı. Diğer risk etmenleri arasında döl yatağında büyüme
geriliği (n=24), çoğul gebelik (n=22), hiperbilirübinemi (n=74),
hiperbilirübinemi nedeniyle kan değişimi (n=7), sepsis (n=52),
hipoglisemi (n=2), aminoglikozit ve glikopeptit kullanımı
(n=99), furosemid kullanımı (n=27), mekanik ventilasyon tedavisi (n=37), polisitemi (n=12), doğum öncesi asfiksi (n=2),
sıkıntılı solunum sendromu (n=45), kronik akciğer hastalığı
(n=11), prematüre retinopatisi için cerrahi uygulama (n=8),
anne veya babada işitme kaybı (n=7) vardı.

gibi daha fazla risk etmenine sahip olmaları ile açıklanabilir. Ayrıca son yıllarda hastanemizde işitme kaybı saptanan
hasta sayısında azalma olması dikkat çekicidir. Bu durum doğum öncesi bakımda iyileşmenin yanısıra işitme kaybına yol
açabilecek risk etmenlerinin belirlenerek gerekli önlemlerin
alınması ve yenidoğan alanında son yıllarda gerçekleşen gelişmelere bağlanabilir.

Gebelik haftası düşük olan grupta döl yatağında büyüme geriliği, hiperbilirübinemi, sepsis ve ilaç kullanımı daha sık olarak
saptandı (p<0,001). Anne ya da babada işitme kaybı öyküsü
yedi hastada vardı.
Tartışma
Yenidoğan işitme taraması tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 1964 yılında başlayan işitme taraması
öncelikle riskli bebeklere yapılırken, günümüzde tüm bebeklere işitme taraması yapılmaktadır (10, 11). Literatürde işitme
kaybına yol açan risk etmenleri ailede kalıtsal işitme kaybı öyküsü, düşük doğum ağırlığı, hiperbilirübinemi, ototoksik ilaç
kullanımı, sepsis, menenjit, düşük APGAR ve mekanik ventilasyon varlığı olarak belirtilmiştir (12, 13). Bu risk etmenleri
olan bebeklerin %2-5’inde işitme kaybı beklenirken, işitme
kaybı bulunan bebeklerin %50’sinde herhangi bir risk etmeni
saptanmamaktadır (14, 15).
Çalışma süresince hastanemizde 142 128 yenidoğana işitme
taraması yapılmış ve 385 (%0,27) hastada işitme kaybı saptanmıştır. Bu oran literatürde belirtilen %0,1-0,6 oranı ile
uyumludur (1, 7, 16). Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında Genç ve ark. (17) 12 665 yenidoğanı değerlendirmiş ve
işitme kaybını %0,2 bildirmiştir. Genç ve ark. (18) tarafından
yapılan başka bir çalışmada ise 2000-2001 yılları arasında Zübeyde Hanım Doğumevi’nde 5 832 bebekte %0,15 ve Zekai
Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
12 665 bebekte ise %0,03 oranında işitme kaybı tanısı konulduğu bildirilmiştir. Uludağ Üniversitesi’nde yapılan bir
çalışmada Eryılmaz ve ark. (19) 402 bebekte işitme kaybına
rastlamamışlardır. Denizli, Polatlı ve İstanbul’da yapılan yenidoğan işitme tarama sonuçlarına göre işitme kaybı oranları %0,1-%0,15 arasında bildirilmiştir (20-22). Çalışmamızda
saptanan işitme kaybı oranının son yıllarda yapılan çalışmalara göre daha yüksek olması çalışma zamanımızın diğer
çalışmalardan daha uzun olması, YYBB’de yatan bebeklerin
çalışmaya dahil edilmesi ve hastanemizde izlenen bebeklerin
diğer merkezlere göre erken doğum ve doğuştan bozukluklar
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Çalışmamızda işitme kaybı saptanan bebeklere ait risk etmenleri değerlendirildiğinde en sık saptanan risk etmenleri arasında erken doğum, döl yatağında büyüme geriliği, aminoglikozit, glikopeptit ve furosemid gibi ototoksik ilaç kullanımı,
hiperbilirübinemi, kan değişimi, sepsis, polisitemi, özellikle
kraniyo-fasiyal bölgeyi etkileyen çeşitli sendromlar, mekanik
ventilatör tedavisi, ailede işitme kaybı ve doğum öncesi asfiksi saptanmıştır. Hastalar değerlendirilirken bu risk etmenleri
dikkate alınmalıdır. Özellikle erken doğmuş bebekler hiperbilirübinemi, mekanik ventilatör kullanımı, sepsis, ototoksik
ilaç kullanımı gibi birden fazla risk etmenine maruz kalma
potansiyeline sahiptir ve prematüre retinopatisi, kronik akciğer hastalığı gibi hastalık sıklığı arttıkça işitme kaybı riski artmaktadır. Hastalar YYBB’de izlenirken işitme kaybını kolaylaştırabilecek risk etmenleri belirlenmeli ve önleyici tedbirler
alınarak işitme kaybının oluşması engellenmelidir. İşitme
kaybının sendromlar, kraniyo-fasiyal anomaliler gibi klinik
durumlarda hastalığın doğal seyri içerisinde olduğu dikkatten kaçmamalı ve erken dönemde tanı konularak tedaviye
başlanmalıdır. Hastaların tanı, tedavi ve izlem yöntemleri belirlenirken işitme kaybı gelişme olasılığı dikkate alınmalıdır.
Bu hastaların taburcu olduktan sonra izlemleri sırasında da
işitme testlerinin tekrarlanması gereklidir.
Çalışmamız ülkemizde yenidoğan işitme taraması sonuçlarını bildiren ve işitme kaybı olan bebeklerdeki risk etmenlerini
belirleyen en büyük çalışmadır. Sonuç olarak yenidoğan her
bebekte işitme taraması yapılması gerekliliğinin yanısıra risk
etmeni olan bebekler belirlenmeli, tekrarlayan işitme testleri ile işitme kaybı taranmalı ve tedavi kısa sürede başlanarak
bebeğin sosyal, duygusal, bilişsel, konuşma ve dil gelişimi
sağlanmalıdır.
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