Genetika a diagnostika porúch sluchu u malých detí
Publikované na (http://www.mamatata.sk)

Genetika a diagnostika porúch sluchu u malých detí
kochlearny_implantat.jpg [1]

K téme sa vyjadruje Prof. MUDr. Milan Profant , CSc. prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
LFUK a UNB.
Skríning a v?asná diagnostika

Aby sa docielil optimálny efekt prístrojov na zlepšenie sluchu u detí s vrodenou poruchou sluchu, treba ich poskytnú? dostato?ne v?as - v ?asovom okne vývoja re?i. Vhodný ?as za?iatku rehabilitácie je okolo 6 mesiacov. Za týmto ú?elom sa v roku 2006 prijala vyhláška
o povinnom všeobecnom skríningu sluchu novorodencov, ktorý sa má vykona? na novorodeneckom oddelení pred prepustením die?a?a s matkou do domácej starostlivosti.

Novorodenci, u ktorých sa zistí podozrenie na poruchu sluchu, sú vyšetrovaní v špecializovaných centrách. Problémom je kontrola tejto ?innosti a kontrola odosielania detí do centier. Pokia? nebudeme ma? spo?ahlivé informácie z novorodeneckých oddelení, ko?ko detí
bolo v danom roku u nich vyšetrených a kam odoslali tie, u ktorých sa zistilo podozrenie na poruchu sluchu, nemôžeme hovori? o univerzálnom skríningu.

To že die?a prejde skríningom bez podozrenia na poruchu sluchu nevylu?uje stratu sluchu v neskoršom období. Existujú geneticky podmienené poruchy s rozvojom poruchy sluchu v neskoršom veku, infek?né choroby, ktoré vedú k strate sluchu, lieky škodlivé pre sluch,
ktoré sa stále používajú, úrazy a pod. ?iže vždy, ke? rodi?ia ?i starí rodi?ia majú podozrenie na neprimeranú reakciu na zvuky, treba sa obráti? na odborníkov.

Podozrenie na poškodenie sluchu vyplýva najmä z nedostato?nej reakcie na intenzívne zvukové podnety, pri ktorých treba eliminova? iné podnety, ktoré môžu vyvola? pozornos? die?a?a. Niekedy sú starí rodi?ia citlivejší na spozorovanie takých javov, pretože si pamätajú
reakcie svojich po?ujúcich detí.

Kochleárny implantát ako šanca na bezproblémový vývoj re?i
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Vývoj
sluchového a re?ového centra u die?a?a po kochleárnej implantácii možno zhruba prirovna? k vývoju sluchu u po?ujúceho die?a?a. Zvukové podnety sprostredkované implantátom dosiahnu sluchové centrum a postupnou pravidelnou stimuláciou sa za?nú tvori? prvé
slová, krátke slovné spojenia, krátke vety, zlepšuje sa výslovnos?, zdokona?uje sa komunikácia. Aj po?ujúce die?a, keby nebolo v prostredí plnom zvukových a slovných stimulov, by si neosvojilo re?. ?asové okno, v ktorom tento proces prebieha, je optimálne od 0 do 36
mesiacov. Samozrejme, že na kvalitu tohto vývoja vplývajú aj iné faktory, ale toto je prvá podmienka, ktorú sa snažíme naplni? pre optimalizáciu vývoja sluchu a re?i nepo?ujúceho novorodenca.

Genetika porúch sluchu

Viac ako polovica prípadov vrodenej alebo v útlom detstve zistenej hluchoty a ?ažkej obojstrannej poruchy sluchu vzniká na genetickom podklade. Dnes poznáme viac ako 120 génov zodpovedných za tzv. nesyndrómovú hluchotu, kedy je die?a okrem poruchy sluchu inak
zdravé. Mutácie v týchto génoch vyvolajú poškodenie vo vnútornom uchu (slimáku), ktoré následne nie je schopné previes? vonkajší zvukový podnet na nervový signál cez sluchový nerv do mozgu. V našej populácii za tieto poruchy sluchu vo viac ako 1/3 prípadov
zodpovedá poškodenie génu GJB2, ktorý kóduje bielkovinu konexín 26. Tá je sú?as?ou bunkových kanálov vo vnútornom uchu, ktorých úlohou je udržiava? správne chemické zloženie vnútroušnej tekutiny. ?alej poznáme viac ako 400 rôznych typov syndrómových porúch
sluchu, kde okrem ucha bývajú poškodené aj iné orgány (o?i, obli?ky, endokrinné orgány, koža at?.). Tieto však z celkového po?tu tvoria menej ako 20 % prípadov. Vzh?adom na obrovskú genetickú rozmanitos? porúch sluchu a sú?asné ekonomické podmienky v našom
zdravotníctve sa v rutinnej klinickej praxi vyšetruje len gén GJB2. Technologické vybavenie však už aj na Slovensku umož?uje testovanie všetkých génov spájaných s hluchotou, hoci zatia? je dostupné len pre špecifické prípady a výskum. Prítomnos? mutácií sa zis?uje zo
vzorky DNA vyizolovanej z odobratej krvi alebo steru sliznice dutiny ústnej. Po získaní výsledku nasleduje genetické poradenstvo (riziko prenosu na ?alšie generácie, odporú?anie testovania rodinných príslušníkov a pod.) a v mnohých prípadoch možno predpoveda? vývoj
a závažnos? poruchy sluchu. Genetické vyšetrenie je tak základným diagnostickým nástrojom na zistenie prí?iny poruchy sluchu, ale dokáže tiež nazna?i?, ako sa porucha sluchu bude správa? v budúcnosti a odbremení pacienta od iných, ?asto zbyto?ných vyšetrení a
lie?ebných pokusov.

Štatistika poruchy sluchu u detí

Problém vrodenej poruchy sluchu síce nie je ?astý, ale na druhej strane
to nie je ani nie?o výnimo?né. Na Slovensku sa ro?ne rodí asi 55-60 tisíc
novorodencov. Zo štatistických údajov v Európe vyplýva, že na 1000
novorodencov sa narodí 1-2 nepo?ujúce deti. ?alšia skupina 1-2 detí má
závažnú poruchu sluchu, ktorú možno korigova? pomocou na?úvacích

Možno poveda?, že každoro?ne sa na Slovensku narodí
150-200 detí, ktoré vyžadujú pomoc odborníkov na riešenie ich poruchy
sluchu.
prístrojov.
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