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A csecsemősírásról
A magzati életből a külvilágba lépő csecsemő egyik első jelzése a 

„felsírás”, melyet -  ha ez a hang a szokásos „normális hang” -  min
denki nagy megnyugvással fogad, és a megszületés kétségtelen jelé
nek tekinti. A felsírási hang akusztikai tulajdonságai a koraszülöttek
nél és normál újszülötteknél eltérők. A koraszülött csecsemők sírása 
három hónapos korig akusztikailag kimutathatóan eltér a normál kö
rülmények között világra jött csecsemők sírásától (Cacace-Robb- 
Saxman-Risemberg-Koltai 1995). Mások arról tájékoztatnak, hogy a 
csecsemők felsírási hangja az azt megelőző szülési folyamatra is 
jellemző (Zeskind-Lester 1978). Szülési komplikációk esetén, például 
a felsírás sokkal élesebb és rövidebb, az egyes sírási szakaszok közötti 
csendes szakasz (latenciaidő) pedig hosszabb, mint a normális lefo
lyású szülések esetén (Gustafson-Green-Cleland 1994). Ismert kü
lönben, hogy az éles rövid felsírás (felsikoltás) a veszélyben lévő új
szülött hangja. Ugyanakkor a Down-kóros újszülöttekre a nagyon 
gyenge (nyekergő) felsírás jellemző (Hirschberg-Szende 1982, 106- 
107 ).

A csecsemősírás az a leggyakoribb jellegzetes hang, mely a cse
csemő nemére, korára, antropológiai származására, súlyára, egészségi 
állapotára, szükségleteire, hangulatára jellemző (Newman 1986). 
Bármilyen zavaró körülmény, például éhség, fájdalom, baj esetén a 
szokásosnál erőteljesebb a sírás. A valóságban csecsemőhangot komp
lex hangkeverékként kell kezelni, mivel a sírási hang más zavaró té
nyezőket is tartalmaz (levegővétel, köhögés, a sírás indítását követő 
tranziensek, stb.). Az ilyen hangok frekvencia-összetevői, az időbeli 
lefolyás, a hang erősségének vibráló jellegű megváltozása, vagy pél
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dául a harmonikus kettőzés (harmonic doubling) külön-külön és 
együttvéve is fizikális és hangulati jellemzők. A csecsemősírás kény
szerhelyzetre is utalhat. Például az inkubátorban tartott újszülöttek 
esetében a sírás intenzitása 3 hét után észrevehetően csökken, miköz
ben a természetes körülmények között fejlődő újszülöttek hangja erő
södik (Leger-Thompson-Benz 1996). A csecsemősírás normális ese
tekben a gyakorlott anya részére nemcsak az éhség, fájdalom, hanem a 
belső feszültség, harag, félelem, kínlódás stb. állapotokra is jellemző 
jelzés (Tsukamoto-Tohkura 1992).

A csecsemősírás kommunikációs eszköz. A csecsemők sírási 
hangja a hallásterület legérzékenyebb tartományában van, hogy 
gondozói az emberi fejlődés kezdetén lévő legvédtelenebb egyed létét, 
szükségleteit, hangjelzéseit minél könnyebben felismerhessék. Min
dez fokozottabban érvényes a nőkre, akiknek hallása a férfiak hallásá
nál érzékenyebb. Ez nemcsak a hivatásból hatékonyabb női percepció, 
hanem anyai empátia kérdése is. Ezzel kapcsolatban újabb kutatásokra 
is hivatkozhatunk, melyek során felnőtteknél a kellemetlen hatású, és 
az N 100 zajzavarási görbének megfelelő mesterséges hangjeleket, il
letve az ugyancsak az N 100 zajzavarási szintű, de emocionálisan be
avatkozást sürgető csecsemősírás hatásának reakcióit vizsgálták 
(Purhonen-Paakkonen-Ypparila-Lehtonen-Karhu 2001). Eredmé
nyeik szerint a nőkre a csecsemősírás hangjai erősebben hatnak, mint 
az azonos zavarószintű más mesterséges zajok. Náluk az agytörzsi 
vizsgálatok a férfiakénál erősebb és hosszabb ideig tartó reakciójele
ket mutattak ki, sőt a kapott agytörzsi reakcióidő a vizsgált hangok fi
zikai időtartamánál is hosszabb volt!

A csecsemősírás jellege és a gondozó válaszreakciója nem egysé
ges (Zeskind 1983). Vizsgálatai szerint az Egyesült Államokban az 
angolszász népcsoporthoz tartozó anyák sokkal érzékenyebbek a cse
csemőik sírására, mint például a néger származású anyák, jelezzen az 
csekélyebb vagy erősebb nyugtalanságot.

A hang a csecsemő és gondozója közötti szoros kapcsolat- 
rendszer akusztikai csatoló eszköze. A csecsemősírásra válaszoló 
anyai hangot a csecsemő felismeri. A felismerés a fejlődés különböző 
fázisaitól függően tudati és személyfűggő. A legújabb kutatások szé
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rint az emberi beszéd magánhangzóit az újszülött nemcsak ébrenlét
ben, hanem bármelyik, még a legmélyebb álom fázisában is felismeri 
(Rossing 2002).

Informatikailag és biofizikailag a jelenség olyan komplex hírközlé
si rendszerre utal, amely az intelligens beszédképző szerv hangját a 
hallószerwel felfogja, azt agyi folyamatok segítségével értelmezi és a 
sírást ennek megfelelően szabályozza (lásd 8. ábra). Ebben az evolú
ciósán belénk kódolt és születésünkkel együtt folyamatosan fejlődő, 
tanulási folyamatokkal kísért rendszerben az emberi hangképzés mi
nőségét a beszélő személye, mondanivalója, pillanatnyi emocioná
lis, fizikai, fiziológiai állapota határozza meg. Mindezt a beszéd- 
képzésben és a hallásban együttesen részt vevő szervek állapota, va
lamint egyéb környezeti hatások is befolyásolják. Az emberi kom
munikáció hordozója a beszédhang, melynek személyhez kapcso
lódó első megjelenési formája a csecsemősírás.

Hazánkban Hirschberg kutatásai hívták fel a figyelmet arra, hogy a 
sírás nemcsak a csecsemő normális vagy bizonyos betegségekre jel
lemző állapotáról, hanem hallásképességéről is jelzést ad (Hirschberg 
1999).

A kutatás időszerűségéről
Ismert, hogy a siket és az ép hallású emberek beszéde egymástól 

eltérő. Nem kizárt, hogy ép hallású és nagyothalló csecsemők sírási 
hangjai is különbözőek. Célunk ennek kiderítése és a sírás alapján 
minél előbb egyszerű szűrővizsgálattal megállapítani, hogy a csecse- 
mő/újszülött nagyothalló-e vagy sem.

A feladat aktualitásával kapcsolatban említjük meg, hogy Magya
rországon 2000-ben 97 576 élve született csecsemő közül 0,2% súlyos 
(40 dB vagy ennél nagyobb), idegi eredetű, maradandó kétoldali na- 
gyothallással jött világra (Farkas-Ribári 1997). Ez tehát hazánkban 
mintegy 200 újszülött. Davis (2002) szerint ezek közül valószínűleg 
40-50 csecsemőnél kellene cochleáris implantációt végezni. Evenként 
ilyen arányú nagyothalló újszülöttnél az aktuális cochleáris implantá
ció számhoz még azon perilingualis és postlingualis betegek adódnak, 
akiknél más okokból volna szükséges műtéti indikáció. Jelenleg a
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műtétek száma az igényhez képest igen csekély. Ennek okai a hiányzó 
országos szűrővizsgálat és a magas beavatkozási költség.

A kutatást a Heim Pál Gyermekkórház Fül-orr-gége- és broncho- 
lógiai osztályán az erre vonatkozó évtizedes kutatások alapján 
(Hirschberg—Szende 1982), és az akusztikai jelfeldolgozás egyik je
lentős magyar kutatási eredménye, a beszédkórus módszer (Tarnóczy 
1970) továbbfejlesztett alkalmazásával kezdtük el. Tanulmányunk a 
Heim Pál Gyermekkórház Audiológiai Állomásán és a BME Villa
mosmérnöki és Informatikai Karán; a Távközlési és Telematikai Tan
szék Békésy György Kutatólaboratóriumban, valamint az Irányítás- 
technika és Informatika Tanszék Orvosi Informatika Laboratóriumá
ban végzett eddigi, másfél éves közös kutatás főbb eredményeit is
merteti. Az itt bemutatott módszer eredményei alapján arra számítha
tunk, hogy a kutatások a szűrővizsgálatok kiterjesztésére további le
hetőséget adnak.

Módszer
Az élő szervezetek, különösen az újszülöttek vagy pár napos cse

csemők esetében számtalan zavaró körülmény nehezíti a tudományos 
kutatás során megkívánt pontos, következetes és zavarmentes kutató
munkát. Kutatásunk első fázisában arra kerestünk választ, hogyan kell 
a vizsgálandó csecsemősírást, mint a kutatás tárgyát hordozó infor
matív biológiai jelet felvenni/rögzíteni ahhoz, hogy az akusztikailag 
korrekt, a jelfeldolgozás szempontjából jól hasznosítható jel álljon 
rendelkezésre. Ezért kutatási célkitűzésünk egyik fontos feladata a 
hangfelvétel-készítés megbízhatóságának és egyformaságának meg
határozása. Ez lehetővé teszi, hogy a jelelemzésnél adódó eltérések ne 
a felvételek körülményeire, hanem a tényleges sírásokra legyenek 
jellemzőek.

A kutatás elvégzéséhez nagy számú csecsemősírás elemzésére van 
szükség. Az adatok elektronikus adatbázisban való tárolása lehetővé 
teszi, hogy ezeket szaklaboratóriumban dolgozzuk fel, és a kutatási 
munka bármelyik szakaszában a korábbi módszerek mellett további 
kutatási ötletekkel, eljárásokkal vizsgálhassuk az adatbázist. A vizs
gálatok során terveink szerint a 0-26 hónapos csecsemő/gyermek kor
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osztály sírásának felismerési biztonságát, és a fülészeti diagnózis élet
kori függését elemezzük. Ezt ugyanazon csecsemő többszörös hang- 
felvételének vizsgálatával kell meghatároznunk.

Kutatási célkitűzésünk fontos része megkeresni azon paraméterek 
szerepét a csecsemősírásban, amelyek ahhoz az orvosi tapasztalathoz 
vezettek, miszerint az ép hallású és a nagyothalló csecsemők sírási 
hangja eltérő. A kutatás során az alábbi jelfeldolgozási feladatok el
végzése szükséges (Várallyay-Benyó-IUényi-Katona-Farkas 2002):

• a sírást zavaró jelek (például levegővétel, köhögés, egyenetlen 
felerősödő sírás stb.) digitális leválasztása (jeltisztítás);

• nagy mennyiségű adathalmaz kezelése;
• jelstatisztikai feldolgozás a beszédkórus módszer (SChM) al

kalmazásával;
• hangszínkép-elemzés;
• új jelelemzési módszerek kidolgozása.

Kutatási tematikánk a szokásos csecsemősírás-vizsgálati eljárások
hoz képest (Lind-Wermke 2002) több új célkitűzést is tartalmaz. Ilye
nek a zavaró jelekkel terhelt csecsemősírás hangjának megtisztítása, 
tömörített hangjelek statisztikai módszerekkel történő elemzése, alap
hang meghatározása Fourier-transzformáció és kibővítéseinek (példá
ul cepstrum elemzés) alkalmazásával. Összehasonlítva a két, gyakor
latilag egyidőben alkalmazott csecsemősírás-elemzési módszert, az 
alábbiak állapíthatók meg.

• Mindkét módszer a gyereksírás alaphangját keresi.
• A Lind-Wermke módszer KAY-CSL 4300 műszer alkalmazá

sával keskenysávú (45 Hz) frekvenciaelemzést használ. Az 
eljáráshoz az eredeti sírásjeleket nem tisztították meg a zavaró 
jelektől, ezért a több mint ±10%-os szórású eredmények való
színű értékét bonyolult statisztikai eljárások alkalmazásával 
becsülték.

• A mi eljárásunkhoz nem kell drága célműszer. A digitális jel- 
feldolgozás során az elemzés rugalmasan alakítható, továbbá 
jeltisztítására is van lehetőség.

• A mérési eredmények 1 Hz pontosságúak, és biztonsággal 
reprodukálhatók
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• A vizsgálat gyors, egyszerű és szűrővizsgálatra is alkalmaz
ható.

• Az egészségügyi intézményekben a kipróbált hétköznapi ké
szülékek alkalmazásával a felvételt bárki elvégezheti.

A hangjelek felvétele a Heim Pál Kórházban, a felvett és digitali
zált hangjelek diagnosztikai célú jelfeldolgozása és jelelemzése a 
BME Orvosi Informatika Laboratóriumában történik. A jelek kiérté
keléséhez a kórházban nincsen szükség különleges eszközök beszer
zésére. Szükségtelen az egészségügyi dolgozók szakmai betanítása is.

A kutatás gazdaságos, mivel két, önálló, de szakmailag együtt dol
gozó kutatói csoport közös munkájának eredményét ötvözi. A két kü
lönböző szakterületen dolgozó kutatók a rendelkezésre álló infrastruk
túrájuk, tudásbázisuk, nemzetközi kapcsolataik alapján minimális be
ruházással tudnak eredményesen együttműködni.

A vizsgálati eljárás részletezése
A kutatási területeknek megfelelően külön-külön fülészeti és 

hangjel-feldolgozási szakvizsgálatok történnek, gondosan ügyelve az 
egyes adatok kölcsönös figyelembevételére.

A fülészeti szakvizsgálatok az otoscopia és az akusztikus impedan
cia vizsgálatokkal kezdődnek. A biztos diagnózis felállításához igény
be vesszük a BERA (agytörzsi audiometria), az OAE (otoakusztikus 
emisszió), a reflex audiometria, és a BOA (viselkedésmód audiomet
ria) vizsgálatokat.

Itt részletesebben az akusztikus jelelemzési vizsgálatokra térünk ki, 
melyekre eddig kétféle eljárást dolgoztunk ki.

A kutatásunk első szakaszában (I.) alkalmazott jelfeldolgozási eljá
rásunkat az 1. ábrán mutatjuk meg.
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1. ábra
Hangelemzés (I.) blokkvázlata

A későbbi szűrővizsgálatokra is gondolva, a vizsgálatokhoz igé
nyes műszerek és berendezések helyett lehetőleg könnyen beszerez
hető eszközöket igyekeztünk alkalmazni.

A sírásokat SONY analóg videokamerával (CCD-TR748) vettük 
fel, mivel a vizsgálandó akusztikus jelek (f > 250 Hz) esetében az 
ilyen kamerák átviteli tulajdonságai megfelelőek, és a csecsemőről, a 
felvétel körülményeiről a későbbi tájékozódás megkönnyítésére egyi
dejűleg kép is készült.

A vizsgálandó hangjelet, azaz az egyes sírási periódusokat (cry 
onset) felüláteresztő szűrővel szűrtük (f = 250 Hz), majd digitalizál
tuk (fs = 44100 Hz, 16 bit). Az előfeldolgozás során megtisztítottuk a 
sírásjelet (2/A, 2/B ábra) a zavaró vagy felesleges részektől (csuklás, 
köhögés, levegővétel, csend). Ezen részeket digitálisan vágtuk ki a 
teljes jelből. Mivel még az így megtisztított, és ezáltal lerövidült, 2-3 
másodperces jel (2/C ábra) is több mint százezer pontból áll, a gyor
sabb feldolgozás érdekében a beszédkórus-módszer alapján statiszti
kát készítettünk. Az eljárást az 1. ábrán SChM -  Speech Chorus 
Method jelöli. A jelfeldolgozási szakaszban az időben „komprimált” 
jel spektrumát és cepstrumát vizsgáltuk (Farkas-Várallyay-Benedek- 
Katona-Patkó-Benyó-Illényi 2002).
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ö
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2. ábra
Két teljes sírás időjele (A és B) és egy jeltisztítás után kapott jel (C)

A jelfeldolgozás során az átlagolt időjelet diszkrét Fourier-transz- 
formációnak vetettük alá:

7=1
ahol

1 M
m = — Ÿ x Æ ,

M  m = 1
X(f)\ a kapott spektrum,
M: a statisztikához alkalmazott ablakok száma (At « 100 ms), 
k: diszkrét idő,
xm\ az m. ablakhoz tartozó időjel,
N: a Fourier-transzformációnál használt ablak mérete,
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és

<*>N
(-2  x- i ) / N=  e '

SPEKTRUM

3. ábra
A 2/B. ábrán bemutatott időjel spektruma és cepstruma.

A spektrumban az alapfrekvenciát (F0), és a domináns frekvenciát 
(F d om ) jelöltük. A cepstrum segítségével a periodicitást (F0) kapjuk

A sírási jel (1) képletnek megfelelően előállított spektrumában ke
restük az alapfrekvenciát (F0), azaz a legkisebb érdemi frekvencia
komponenst. A vizsgált csecsemősírásoknál F0 értékét névlegesen 
300-700 Hz között, de leggyakrabban 400-600 Hz között találtuk (3. 
ábra). Felismerésünk megegyezik Michelsson-Eklund-Leppanen- 
Lyytinen (2002) vizsgálati eredményeivel, akik 172 egészséges 
újszülött (1-7 napos) sírásánál F0 = 496 ± 95 Hz értéket állapítottak 
meg.
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Az alapfrekvencia pontosabb meghatározása érdekében a periodi
citást kimutató ún. „cepstrumot” képeztük (Randall 1977) az alábbi 
módon.

C ( r ) = | d F { / 0g [ | V ( / ) | ! ] }  | 2 (2)

Ahol C(r): az x[&] jel cepstruma.
Domináns frekvenciának (Fdom) nevezzük azt a frekvenciát, amely

nél a spektrum legkiemelkedőbb pontja található. Ez legtöbb esetben 
az alapfrekvencia kétszerese vagy háromszorosa volt. Megfigyelése
ink és a fülészeti vizsgálatok összevetése szerint az ép hallású cse
csemők esetében a harmadik, míg nagyothallók esetében a máso
dik felharmonikus a domináns.

idő (sec]

I

4. ábra
A sírási időjel (háttérben), valamint 

a domináns felharmonikus (Fdom -  szaggatott vonal felül), 
az alapfrekvencia (F0 -  folytonos vonal alul) időbeli változása
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Ezen eljárás (I.) korrigálásra szorul, ugyanis további megfigyelé
seink alapján megállapítottuk, hogy a csecsemősírásoknál az F0 nem 
egy adott érték, hanem időben változik (4. ábra). Ezért vizsgálataink 
második fázisában (II.) az előfeldolgozást módosítottuk, összevonva a 
jelfeldolgozás szakasszal. A statisztika helyett az ún. csúszóablakok 
módszerét alkalmaztuk. A digitálisan megtisztított teljes időjelet 
egyenlő nagyságú ablakokra osztottuk fel (At « 0.1 s), és ezeket kü- 
lön-külön elemeztük. Ennek során minden ablakhoz külön-külön meg
határoztuk a hozzá tartozó autokorrelációs függvényt. Ezáltal a spekt
rumokban az alaphangok és felharmonikusaik még inkább egyértel
művé váltak. Az F0 és a felharmonikusainak megállapításához tovább
ra is a cepstrumot állítottuk elő (5. ábra).

5. ábra
A második eljárás (II.) blokkvázlata

Eredmények
Az első vizsgálati fázisban összesen 14 csecsemőt/gyermeket vizs

gáltunk az 1-26 hónapos korosztályon belül. A 10 csecsemő (1-12 hó) 
közül 7 volt ép hallású és 3 nagyothalló, míg a 4 gyermekből (14-26
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hó) kettőnek volt ép hallása, a másik kettő nagyothallónak bizonyult. 
Diagnózisunk az 5 nagyothalló csecsemőből/gyermekből 4 esetében, a 
9 ép hallásúból pedig 6 esetében volt megfelelő.

A korábbi eljárás (I.) eredményeit a második vizsgálati fázisban 
kidolgozott módszer (II.) igazolta. Ezen eljárással sikerült elkülöníteni 
azokat a sírásrészeket, amelyeket a jeltisztító eljárás alkalmazása elle
nére valamilyen zavaró körülmény, például köhögés, rekedtség to
vábbra is zavart. Ezáltal az alaphang és a felharmonikusok meghatá
rozása pontosabbá vált. Bizonyos esetekben megfigyeltük, hogy egyes 
ablakoknál a spektrum domináns frekvenciája az alapfrekvencia négy
hatszorosa volt. Ilyenkor a csecsemő intenzívebben sírt, tehát a fúvós 
hangszereknél ismert „túlfúvás” jelenségének megfelelő frekvencia- 
kétszerezés (frequency doubling) jelensége fordulhatott elő (6. ábra). 
A 7. ábra egy ép hallású csecsemő sírását mutatja.

3000

o b ... . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . ... ... .. j. . . . . . . . . . . . . . . . j .. .. .. .. .. .. .. .. ;.. .. .. .. .. .. .. .. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . j. . . . . . . . . . . . . . . . -  zm
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6. ábra
Egy nagyothalló csecsemő sírása, F 0  e (420 - 510 Hz). 

A frekvenciakétszerezést mutatják a domináns frekvencia 
( F d o m  -  szaggatott vonal, felül) hirtelen változásai
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id ő  [sec ]

7. ábra
Egy ép hallású csecsemő sírása, F0 e (560 - 590 Hz).

A domináns frekvencia az alapfrekvencia háromszorosa

Eredményeink alapján megállapítható, hogy (4 újabb csecsemő -  2 
éphalló, 2 nagyothalló) az összesen 7 nagyothalló csecsemő/gyermek 
közül 5 esetben, a 11 ép hallásúból pedig 8 esetben volt megfelelő a 
diagnózis.

Összefoglalás
Az emberi beszédképző rendszer az agy irányításával működő be

szélő szervből és az ehhez visszacsatolt hallószervből áll (8. ábra).
Ebben a beszélő-hang kapcsolatrendszerben a hang mint komplex 

végtermék a két rendszer működésével, állapotával és az irányító agy 
adottságaival szorosan összefügg. Megállapítható, hogy a hangpro
duktum jellemző arra, aki létrehozza, ahogy létre hozza, és amit 
létrehozott -  eme általános megfogalmazás minden további részpa
raméterének külön-külön és együttes befolyásoló hatásával együtt.
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(u) agyi utasítás 

visszacsatolások:

(3) akusztikus

(2)  izom idegi

(3) agyi

8. ábra
Hallószervvel visszacsatolt beszélő szerv

Közismert, hogy különösen gyerekeknél a hang kezdődő, fennálló 
betegségek jelzője lehet mindazoknak, akik tapasztalataik alapján 
ezeket a jellegzetes hangképeket felismerik. Más közismert, de ebbe a 
körbe tartozó ismeret, hogy például az agyvérzéses betegek napi, pil
lanatnyi állapotának változásairól a hangjuk biztos felvilágosítást ad
hat. Az emberi és a gyermekhang a triviális adottságok és változáso
kon kívül a finom részletekig sok mindenről tanúskodik.

A hang összefügg azzal, ami létrehozza megállapítás az újabb 
kutatási eredmények alapján a születés pillanatáig visszavezethetően 
érvényes, ezért az egészséget befolyásoló tényezők diagnosztikai 
vizsgálatára a hangelemzés lehetőségeit is érdemes latba vetni. Ez 
vizsgálatunk tárgyának megfelelően a csecsemők, újszülöttek esetében 
is fennáll. Az a lehetőség, melynek alapján az ép hallású és a hallási 
problémákkal világra jött csecsemők szűrővizsgálata lehetségesnek 
látszik, a továbbiak szempontjából megfontolandó.

A kapott eredményeink alapján megállapíthatjuk:
• található olyan hangelemzési eljárás, mely a csecsemők sírása 

alapján hallásuk szűrővizsgálatára alkalmazható,
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. a csecsemősírás alapfrekvenciája eddigi vizsgálataink alapján 
főleg a 400-600 Hz-es frekvenciasávban van,

• sírás közben az alaphang változik, de az állandósult sírási 
szakaszokban az alaphang gyakorlatilag állandó,

• a nagyobb intenzitású sírás hatására létrejövő ún. frekvencia
kettőzés (frequency doubling) a domináns frekvencia oktávjá- 
nak felerősödése (oktáv váltás fúvós hangszereknél mint 
analóg példa)

. a hallószervvel visszacsatolt beszédképző rendszerben a hal
lórendszer tulajdonságai is érvényesülnek, ezért a fül nemli- 
nearitásának hatására a sírás főleg páratlan harmonikusokat 
tartalmaz,

. hallószervi visszacsatolás hiányában a sírási hangra a páros 
harmonikusok a jellemzők.

Az utóbbi két megállapítást támasztják alá az Institute of System 
Research University Maryland Center for Auditory and Acoustic 
Reserarch keretében folyó, a hallószerv agyi válaszát kereső kutatá
sok. Ezek az idegi válasz nemlineáris, és páratlan számú felhangokat 
tartalmazó jellegét egyértelműen bizonyítják (Depireux-Simon- 
Shamma 1998). Egy ilyen visszacsatolás -  működő hallószerv eseté
ben -  a csecsemősírásban természetesen a páratlan felharmonikusok 
kiemelését eredményezi. Ez az eredmény kihasználható lehetőséget 
kínál a csecsemösírás egyszerűsített akusztikai szűrővizsgálatára.

Kitekintés
A tanulmányunkban bemutatott objektív eljárás a csecsemősírás 

akusztikai jelelemzésének segítségével kvalitatív diagnosztikai adatot 
ad a csecsemő/gyermek hallásáról. Az erre vonatkozó korábbi felis
meréseket, eredményeket, sikerült korszerűbb vizsgálati eljárással 
igazolni és értelmezni. Mivel vizsgálataink alapján a jelenség rend
szertechnikai lag és biofizikailag szükségszerűen létezik, méréstechni- 
kailag objektív eljárásokkal vizsgálható, a továbbiakban érdemes al
kalmazásával foglakozni, hogy terveinknek megfelelően tömeges szű
rővizsgálatok alapjául szolgálhasson.
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A vizsgálat jellege „emberi”, azaz a csecsemőnél nincs szükség 
bármilyen beavatkozásra, és a vizsgálat megfelel a gyógyászatban ha
gyományosan alkalmazott érzékszervi megfigyeléseknek. Miközben 
ez utóbbi lehetőségek a korszerű diagnosztika eljárásainak felhaszná
lásával érthetően háttérbe szorulnak, szinte pótolhatatlan vizsgálati 
adatok mennek veszendőbe. Távolabbi célunk ezért általában az em
beri hang hordozta információk megfelelő objektivitású elemzési eljá
rásokkal történő feldolgozása, hogy a gyógyászatban ezeknek a diag
nosztizálható alapjelzéseknek a felhasználására is lehetőség nyíljon. 
Kiindulásunk a korábbiakban rögzített alapelv: a hangproduktum jel
lemző arra, aki létrehozza, ahogy létre hozza, és amit létrehozott. En
nek a megállapításnak széleskörű, és általánosítható gyakorlata nap
jainkban is megvalósul, hiszen az orvos a sírás alapján következtet a 
gyerek állapotára, a hangszalagok, a gégeizom, a légzés, a beszélő
szerv üregeinek, stb. működésére. Legfrissebb ismereteink alapján az 
eddig perdöntőnek tekintett otoakusztikus vizsgálat eredményének 
megbízhatósága koraszülöttek esetében csupán 50% (Rea-Gibson 
2002)!

Kutatásaink alapján szükséges az objektív hangelemzési eljárások 
szélesebb körű kiterjesztése.
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