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Emisje otoakustyczne w monitorowaniu uszkodzeń 
słuchu spowodowanych hałasem
Otoacoustic emissions in noise-induced hearing loss monitoring

Piotr Kotyło, Mariola Śliwińska-Kowalska

Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Badanie emisji otoakustycznej proponowane jest jako obiek-
tywna i czuła metoda wykrywania przedklinicznych uszkodzeń 
ślimaka i monitorowania wczesnych oznak uszkodzeń słuchu 
spowodowanych przez hałas. Na przestrzeni ostatnich lat wiele 
ośrodków na świecie oceniało możliwość wykorzystania emisji 
otoakustycznych w programach ochrony słuchu. Wykazano, 
że średni poziom emisji otoakustycznych jest niższy w grupach 
narażonych na hałas w porównaniu z osobami nienarażonymi, 
nawet w przypadku prawidłowego słuchu w audiometrii tonal-
nej. Co więcej, niski poziom emisji otoakustycznej okazał się 
dobrym parametrem predykcyjnym wystąpienia zwiększonego 
ryzyka uszkodzenia słuchu pod wpływem hałasu w przyszłości, 
co może być wykorzystane w programach profilaktycznych.
Spośród dwóch rutynowo wykorzystywanych w klinice emisji 
otoakustycznych wywołanych, emisje wywołane trzaskiem 
(transient-evoked otoacoustic emission, TEOAE) wydaje się być 
bardziej czułe w wykrywaniu przedklinicznych zmian w ślimaku 
w porównaniu z emisją produktów zniekształceń nieliniowych 
(distortion-product otoacoustic emission, DPOAE). Jednakże 
TEOAE nie jest testem rekomendowanym w profilaktyce zawo-
dowych uszkodzeń słuchu ze względu na dużą ilość wyników 
fałszywie dodatnich, a także fakt, że nie jest ona rejestrowana 
w znaczącej części uszu z niewielkim uszkodzeniem słuchu. 
DPOAE wydaje się być testem bardziej odpowiednim w mo-
nitorowaniu uszkodzeń słuchu przez hałas z racji jej większej 
czułości w wykrywaniu zmian ślimakowych w zakresie regionu 
wysokich częstotliwości. Jednakże ostatnio opublikowane bada-
nia prospektywne nie są jednoznaczne co do przewagi DPOAE 
w ocenie wpływu hałasu na słuch w porównaniu z audiometrią 
tonalną. Mimo braku konsensusu, w niektórych krajach audio-
metria tonalna zaczyna być jednak zastępowana przez badanie 
emisji otoakustycznej w ocenie audiologicznej prowadzonej 
dla celów monitorowania przedklinicznych oznak uszkodzenia 
słuchu przez hałas.
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Otoacoustic emissions (OAEs) measurement has been proposed 
as an objective and sensitive method of detecting preclinical 
damage of the cochlea due to noise exposure and monitoring 
early signs of noise-induced hearing loss (NIHL). Over the last 
years, their role in hearing conservation programs (HCPs) has 
been explored by many groups of researchers worldwide.
It has been shown that OAEs are on average lower in noise-
exposed groups than in non-exposed individuals, even though 
audiomeric hearing threshold is normal. Moreover, low-level 
OAEs can indicate an increased risk of future hearing loss due 
to exposure to noise in workplace. This finding is important as 
a potential preventive measure to be used in the HCPs.
Among two types of evoked OAEs routinely applied in the 
clinic, transient-evoked otoacoustic emission (TEOAE) has been 
shown to be more sensitive for detecting subclinical changes 
in the cochlea than distortion-product otoacoustic emission 
(DPOAE). However, TEOAE is not recommended for NIHL 
screening because of a high false-positive rate and its absence 
in substantial number of ears with mild hearing loss. As in NIHL 
monitoring, DPOAE seems to be more suitable than TEOAE 
because of greater sensitivity to cochlear dysfunction in high 
frequency region. However the results of recently published 
longitudinal studies are equivocal in respect of showing the 
advantage of DPOAE over standard audiometry in detecting 
effects of noise on hearing. Despite the lack of scientific 
consensus on OAEs validity, in some countries OAEs start to 
replace regular audiometric examination in preclinical NIHL 
monitoring.
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permanent threshold shift, parameters
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słuchowych wewnętrznych (inner hair cells, IHC) 
[8-10].
 Zależność między stopniem uszkodzenia OHC 
a zmianami w nasileniu emisji otoakustycznych 
badana była na modelach zwierzęcych. Udowodnio-
no, że w przypadku uszkodzenia niewielkiej liczby 
OHC (poniżej 30%), jak to ma miejsce przykła-
dowo we wczesnej fazie uszkodzenia słuchu przez 
hałas, dochodzi do zmniejszenia nasilenia OAEs, 
mimo prawidłowo zachowanego progu słuchu [11]. 
Zmiany w progach słuchu następują dopiero przy 
uszkodzeniu ponad 30-50% liczby OHC [12,13]. 
Wybiórcze uszkodzenie wszystkich OHC wiąże się 
z podwyższeniem progu słuchu średnio o 40-60, 
maksymalnie do 70 dB [14].
 W badaniach u ludzi wykazano m.in., że wraz 
z postępowaniem procesu starzenia się narządu 
słuchu dochodzi do osłabienia OAEs, związanego 
z obumieraniem OHC. Zjawisko to jest obserwowa-
ne nawet w przypadku zachowania prawidłowego 
progu słuchu w audiometrii tonalnej [15]. Podobne 
obserwacje dotyczą populacji osób narażonych za-
wodowo na hałas, u których częściej stwierdzano 
brak emisji otoakustycznych wywołanych lub ich 
osłabienie, mimo braku przesunięcia progu słuchu. 
Wyniki tych badań dały przesłanki do postawienia 
hipotezy, że emisje otoakustyczne, umożliwiając 
monitorowanie funkcji OHC u osób narażonych 
zawodowo na hałas mogą być czulszym narzędziem 
oceny uszkodzenia słuchu niż badanie audiometrii 
tonalnej.

Rodzaje emisji otoakustycznych

 Emisje otoakustyczne dzielone są na dwa główne 
typy – emisje spontaniczne (spontaneous otoacoustic 
emission, SOAE), rejestrowane bez stymulacji ucha 
bodźcem dźwiękowym, i emisje wywołane bodź-
cem dźwiękowym. Wśród tych ostatnich w klinice 
w szczególności wykorzystanie znalazły emisje oto-
akustyczne wywołane trzaskiem (transient-evoked 
otoacoustic emission, TEOAE) i emisje otoakustycz-
ne wywołane parami tonów czystych, tzw. emisje 
produktów zniekształceń nieliniowych (distortion 
product otoacoustic emission, DPOAE).

Emisje otoakustyczne spontaniczne

 SOAE generowane są przez ucho wewnętrzne 
przy braku jakiegokolwiek pobudzenia bodźcem 
dźwiękowym. Są to najczęściej pojedyncze lub 
mnogie „piki” wąskopasmowej odpowiedzi o pozio-
mach >5 dB w stosunku do szumu tła, zlokalizowa-
ne w szerokim zakresie częstotliwościowym od 1 do 
4 kHz. U małych dzieci granica występowania SOAE 
przesunięta jest w kierunku wyższych częstotliwo-

Wprowadzenie

 Zgodnie z Dyrektywą unijną [1,2], przekrocze-
nie dolnego progu narażenia na hałas w miejscu 
pracy, tj. wartości LEX,8h = 80 dB(A), stwarza ry-
zyko uszkodzenia słuchu i narzuca na pracodawcę 
obowiązek zapewnienia pracownikom dostępu do 
badań słuchu. Standardowo profilaktyka medyczna 
prowadzona jest w oparciu o badanie audiometrii 
tonalnej [3], które jednak ma wiele słabych punk-
tów. Badanie to umożliwia wykrycie ubytku słuchu 
dopiero w momencie, gdy uszkodzenie ślimaka 
spowodowane przez hałas jest nieodwracalne; czas 
między narażeniem na hałas a obserwowanymi 
w audiometrii tonalnej przesunięciami progów słu-
chu jest długi; badanie jest testem behawioralnym, 
stąd jego wyniki zależą w dużej mierze od dobrej 
współpracy osoby badanej; jego przeprowadzenie 
wymaga specjalnych warunków (kabiny ciszy) [4].
 Alternatywą dla audiometrii tonalnej może być 
pomiar emisji otoakustycznych. Jest to badanie 
bardzo czułe w wykrywaniu niewielkich zmian 
wynikających z zaburzeń funkcjonowania komó-
rek słuchowych zewnętrznych (niszczonych przez 
hałas), umożliwia ich wykrycie w krótkim okresie 
czasu po narażeniu, ponadto nie wymaga współpra-
cy osoby badanej, ani przystosowanego specjalnie 
pomieszczenia [4].
 Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wie-
dzy, w tym opartej na badaniach prospektywnych 
prowadzonych ostatnio szeroko m.in. w USA, 
Francji, Włoszech i Holandii, dotyczącej praktycz-
nych możliwości zastosowania pomiarów emisji 
otoakustycznej w monitorowaniu uszkodzeń słuchu 
powodowanych przez hałas.

Emisje otoakustyczne

 Emisje otoakustyczne (otoacoustic emissions, 
OAEs) są to sygnały generowane w uchu wewnętrz-
nym i rejestrowane w przewodzie słuchowym ze-
wnętrznym. Mimo, że mechanizm ich wytwarzania 
nie jest do końca wyjaśniony, udowodnionym jest, 
że ich źródłem są komórki słuchowe zewnętrzne 
(outer hair cells, OHC). OAEs uważane są za „efekt 
uboczny” działania wzmacniacza ślimakowego, 
który ściśle związany jest ze zjawiskiem elektrokur-
czliwości OHC.
 Bezpośredni związek OAEs z zachowaną pra-
widłową funkcją OHC potwierdzają badania 
wskazujące na spadek amplitudy lub zanik OAEs 
w przypadkach uszkodzenia OHC przez hałas, 
substancje ototoksyczne, czy niedotlenienie [5-7]. 
Przeciwnie, nie stwierdzano zmian w nasileniu 
emisji otoakustycznych w przypadku uszkodzenia 
drugiego rodzaju komórek słuchowych – komórek 
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ści, dochodząc nawet do 5-7 kHz [16,17]. Jedynie 
w przypadku szczególnej postaci SOAE tzw. „high 
level SOAE” obserwowano obecność sygnału SOAE 
w bardzo wysokich częstotliwościach, dochodzących 
nawet do 17 kHz [18]. Wraz z wiekiem następuje 
przesunięcie średnich odpowiedzi SOAE w zakres 
częstotliwości niższych (1-2 kHz) [19].
 Mechanizm generowania SOAE w ślimaku nie 
jest w pełni jasny, choć przeważa pogląd, że są one 
wynikiem oscylacji błony podstawnej na drodze 
pomiędzy strzemiączkiem a punktami drobnych 
funkcjonalnych nieregularności wzdłuż kanału 
ślimakowego, powstających w wyniku rozprzestrze-
niania się fali wędrującej [20-22]. Według innej 
teorii SOAE generowane są w miejscach „niejedno-
rodności” ułożenia komórek słuchowych na błonie 
podstawnej [23].
 Częstość występowania SOAE u osób prawidło-
wo słyszących jest zmienna i waha się w szerokim 
przedziale od 26 do 90%. Nasilenie SOAE spada 
wraz z wiekiem, szczególnie u osób po 50 r.ż. 
[24-26]. Różnice między młodszymi a starszymi 
generacjami związane są najprawdopodobniej ze 
zmianami właściwości impedancyjnych systemu 
przewodzącego przewodu słuchowego zewnętrznego 
oraz ucha środkowego [27]. W badaniach przekrojo-
wych, w grupach zróżnicowanych wiekowo stwier-
dza się częstsze występowanie SOAE u kobiet oraz 
w uchu prawym, jakkolwiek dane w tym zakresie 
nie są jednoznaczne [28,29]. W przypadku pogor-
szenia progów słuchu odsetek rejestrowanych SOAE 
spada do wartości 8-20% [30].
 Amplituda rejestrowanych SOAE waha się w sze-
rokim zakresie od –25 dB do +25 dB SPL i zależy 
m.in. od czułości mikrofonów stosowanych w po-
szczególnych systemach pomiarowych oraz obróbki 
statystycznej analizowanego sygnału [29,31,32].
 Coraz szerzej dyskutuje się fakt, że SOAE stano-
wią integralną, jedną z trzech składowych całego 
sygnału odpowiedzi OAE (składowa stała wąskopas-
mowa). Wobec tego mogą one mieć istotny wpływ, 
poprzez generowanie dodatkowych „maksimów” 
w przebiegach czasowych odpowiedzi, na interpre-
tację powszechnie klinicznie wykorzystywanych 
typów OAEs wywołanych [33,34]. Wykazano m.in., 
że u osób z obecną SOAE rejestrowane są wyższe 
amplitudy TEOAE niż u osób, u których SOAE nie 
występuje [35-37]. Może to mieć istotne znaczenie 
w wyznaczaniu norm w badaniach przesiewowych 
u noworodków, w których amplituda odpowiedzi 
TEOAE jest klinicznym parametrem oceny prawidło-
wej funkcji ślimaka. Dodatkowy sygnał SOAE może 
wpływać również na błędny odczyt rzeczywistej la-
tencji sygnału TEOAE – parametru, który jest często 

wykorzystywany w określaniu okna czasowego ana-
liz sygnału zwrotnego OAEs [38]. Do niedawna efekt 
wpływu obecności SOAE na inne postaci OAEs przy 
ich klinicznym wykorzystaniu był pomijany [39]. 
Jednak dzięki pracom prowadzonym w ostatnich 
latach z zastosowaniem zaawansowanych algoryt-
mów analizy składowych sygnału TEOAE, możliwe 
będzie uwzględnienie tego zjawiska w interpretacji 
uzyskanej odpowiedzi [40,41].

Emisje otoakustyczne wywołane

 Emisje otoakustyczne wywołane, do których zali-
cza się TEOAE i DPOAE, są powszechnie wykorzysty-
wane w klinice, m.in. ze względu na fakt, że występują 
one w niemal wszystkich zdrowych uszach.
 TEOAE obecne są w około 95-100% uszu osób, 
u których próg słuchu w zakresie częstotliwości 
0,25-8 kHz nie przekracza 20 dB HL. Wraz z narasta-
niem ubytku słuchu częstość występowania TEOAE 
dość gwałtownie spada z 95% do 10% dla progów 
słuchu w przedziale 20-40 dB HL. TEOAE nie są 
rejestrowane przy progach słuchu przekraczających 
40-50 dB HL [42-49]. W przypadku podwyższenia 
progu słuchu obejmującego pojedynczy lub wąski 
zakres częstotliwości (co jest charakterystyczną 
cechą wczesnej fazy uszkodzenia słuchu przez ha-
łas), zwykle nie rejestruje się TEOAE, gdy ubytek 
słuchu dla danej częstotliwości przekracza 35 dB 
HL. Możliwa jest natomiast rejestracja obniżonego 
sygnału TEOAE z rejonów częstotliwości sąsiednich, 
dla których próg słuchu nie przekracza 35 dB HL 
[50,51].
 DPOAE (w zakresie ≥1 kHz) rejestrowane są 
w 99-100% uszu osób z progami słuchu do 20 dB 
HL. Pomiędzy progami słuchu w zakresie 20-50/60 
dB HL obserwowana jest redukcja lub brak sygnału 
DPOAE w części pasma. Zwykle DPOAE są całko-
wicie nieobecne przy progach słuchu ≥60 dB HL 
[52-56].
 Zarówno TEOAE, jak i DPOAE są dobrym testem 
skryningowym w wykrywaniu ubytków słuchu 
w zakresie 20-30 dB HL [53]. Monitorując stan 
narządu słuchu za pomocą DPOAE wykazano, że 
amplituda otoemisji spada o 0,24 dB SPL wraz ze 
zmniejszeniem się o 1% liczby OHC [57]. Najlep-
sza zgodność między wynikami DPOAE a progami 
audiometrycznymi słuchu obserwowana była przy 
zastosowaniu bodźców tonalnych o natężeniach 
65/55 dB SPL. Optymalnymi pomiarami dla OAE 
wydają się być stosunek sygnału do szumu w odnie-
sieniu do TEOAE i poziom otoemisji w odniesieniu 
do DPOAE [58].
 Z racji obecności TEOAE jak i DPOAE w niemal 
wszystkich uszach osób z prawidłowymi progami 
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słuchu, znajdują one szerokie wykorzystanie w skry-
ningu słuchu u noworodków, jak również diagno-
styce uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem. 
Wciąż nie ma jednak ostatecznej odpowiedzi, czy są 
one metodę czulszą w monitorowaniu wczesnych 
uszkodzeń słuchu przez hałas niż audiometria to-
nalna.

Ocena skutków narażenia na hałas za pomocą 
emisji otoakustycznych

 Skutki działania hałasu na narząd słuchu zależą 
od poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku, im-
pulsowości sygnału akustycznego, czasu działania 
hałasu oraz osobniczej podatności na uszkodzenie 
słuchu przez hałas. Skutki ekspozycji na hałas mogą 
być przy tym czasowe (czasowe przesunięcie progu 
słuchu; temporary threshold shift, TTS) lub trwa-
łe (trwałe przesunięcie progu słuchu; permanent 
threshold shift, PTS). U podłoża zmian struktural-
nych odpowiedzialnych za TTS leżą zaburzenia 
mechanoelektryczne funkcji kanałów jonowych, 
zlokalizowanych w szczytowych częściach rzęsek 
OHC. Podłożem PTS jest natomiast uszkodzenie 
rzęsek OHC, a następnie ciał komórek słuchowych, 
spowodowane kumulującymi się produktami prze-
wlekłego stresu oksydacyjnego. Mimo różnic pato-
genetycznych i faktu, że TTS odzwierciedla jedynie 
zmiany odwracalne w ślimaku, to jednak zjawisko 
to z reguły poprzedza rozwój nieodwracalnego 
uszkodzenia słuchu przez hałas, manifestującego 
się jako PTS. Model TTS jest często wykorzystywa-
ny w badaniach doświadczalnych, prowadzonych 
zarówno na zwierzętach, jak i u ludzi, natomiast 
model PTS ma najczęściej zastosowanie w popula-
cyjnych badaniach przekrojowych i prospektywnych 
u ludzi.

Czasowe przesunięcie progu słuchu

 Badania z wykorzystaniem TEOAE u ludzi wy-
kazały, że po narażeniu na hałas, równolegle do TTS 
obserwowana jest redukcja amplitudy odpowiedzi 
TEOAE. W przypadku narażenia na hałas szeroko-
pasmowy, jaki najczęściej występuje w przemyśle, 
spadek nasilenia TEOAE dotyczy w największym 
stopniu częstotliwości powyżej 2 kHz [55,56], co 
wskazuje, że wzorzec odpowiedzi TEOAE pozostaje 
w zgodzie ze zmianami obserwowanymi w audio-
metrii tonalnej. Po narażeniu na hałas wąskopas-
mowy największe osłabienie emisji otoakustycznej 
dotyczy częstotliwości zawartych w przedziale ½ do 
1 oktawy powyżej częstotliwości środkowej pasma 
hałasu [59-61].
 W niektórych badaniach wykazano, że do 
spadku odpowiedzi TEOAE po narażeniu na hałas 
może dochodzić również w przypadku braku zmian 

w audiometrii tonalnej pod postacią TTS, skłaniając 
do wnioskowania, że TEOAE jest czulszą metodą 
wykrywania zmian w ślimaku zachodzących po 
narażeniu na hałas niż audiometria tonalna [60,62]. 
W innych badaniach stwierdzano jednakże, że cza-
sowemu przesunięciu progu słuchu po narażeniu na 
hałas mogą nie towarzyszyć żadne istotne zmiany 
w nasileniu TEOAE, co kwestionuje zasadność po-
wyższej hipotezy [63].
 Podobne wnioski, jak w badaniu zależności mię-
dzy TTS i TEOAE wypływają z badań nad DPOAE. 
Po narażeniu na hałas szerokopasmowy obserwowa-
no redukcję amplitudy sygnału DPOAE w zakresie 
wysokich częstotliwości [64-66], podczas gdy po 
narażeniu na hałas wąskopasmowy uszkodzenie 
słuchu dotyczyło częstotliwości zlokalizowanych 
½-1 oktawy powyżej częstotliwości środkowej pas-
ma hałasu [60,67-69]. Wykazano przy tym dodatnią 
korelację między wielkością TTS a spadkiem ampli-
tudy DPOAE, jakkolwiek siła tej korelacji zależna 
była w dużej mierze od parametrów bodźców zasto-
sowanych w badaniu otoemisji. Wzorzec czasowy 
powrotu amplitudy DPOAE był zgodny ze wzorcem 
cofania się zmian w audiometrii tonalnej [67,69]. 
Należy jednak podkreślić, że w indywidualnych 
uszach wielu autorów obserwowało nie spadek, lecz 
wzrost nasilenia DPOAE po narażeniu na hałas, co 
wskazuje na różnorodną naturę procesów leżących 
u podstawy obu tych testów słuchowych [70].
 Ważną obserwacją wynikającą z badań na 
modelu TTS było wykazanie, że redukcja sygnału 
TEOAE i DPOAE może utrzymywać się dłużej niż 
podwyższenie progu słuchu w audiometrii tonalnej 
[59]. Vinck i wsp., w grupie osób z prawidłowymi 
progami słuchu, nie przekraczającymi 15 dB, na-
rażonymi w warunkach laboratoryjnych na hałas 
o poziomie 90 dB SPL oraz u osób narażonych 
na hałas dyskotekowy stwierdzili utrzymującą się 
w okresie 60 minut od chwili ustania narażenia 
na hałas, istotną redukcję amplitudy odpowiedzi 
DPOAE i TEOAE (w zakresie parametru powtarzal-
ności i odstępu sygnał/szum) dla 4 kHz, pomimo 
powrotu progów słuchu w audiometrii tonalnej do 
wartości prawidłowej (sprzed ekspozycji na hałas). 
Stanowiło to dowód, że czasowe zmiany słuchu spo-
wodowane hałasem, widoczne w postaci osłabienia 
sygnału TEOAE i DPOAE dla 4 kHz (częstotliwości 
najbardziej czułej na uszkodzenie przez hałas), 
mogą wyprzedzać i utrzymywać się znacznie dłużej 
niż kliniczne uszkodzenie słuchu manifestujące się 
podwyższeniem progów słuchu. Badanie to oparte 
jest o wnioskowanie na postawie analizy zmian 
po hałasie u tej samej osoby / w tym samym uchu, 
co eliminuje wpływ innych, licznych czynników 
warunkujących indywidualną wrażliwość na hałas, 
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narażonej na hałas impulsowy stwierdzili w uszach 
z widocznym uszkodzeniem dla 4 kHz częstsze 
występowanie SOAE w stosunku do uszu bez cech 
uszkodzenia słuchu. Sugerowało to, że SOAE mogą 
być generowane z okolic obszarów ślimaka uszko-
dzonych przez hałas impulsowy [73]. Badania prze-
prowadzane na modelu zwierzęcym, jak również 
obserwacje u ludzi sugerują możliwość występo-
wania korelacji pomiędzy pasmem częstotliwości 
SOAE a lokalizacją częstotliwościową uszkodzenia 
ślimaka [74,75].
 Największe nadzieje na wykorzystanie w klini-
ce dają emisje otoakustyczne wywołane: TEOAE 
i DPOAE. Przyjmując wartość 20 dB HL za granicę 
prawidłowego progu słuchu wykazano istotnie 
częstszy brak sygnału OAEs wywołanych w grupach 
osób narażonych na hałas w porównaniu z grupami 
nienarażonymi [76-78]. Podobne wnioski dotyczyły 
słabszych poziomów emisji otoakustycznych u osób 
narażonych na hałas z prawidłowym słuchem, przy 
czym natężenie OAEs wywołanych okazało się być 
dobrym parametrem różnicowania poziomów eks-
pozycji na hałas.
 W ostatnich latach ukazało się kilka obserwacji, 
przeprowadzonych w dużych grupach osób, ukierun-
kowanych na ocenę przydatności TEOAE i DPOAE 
w monitorowaniu rozwoju zawodowych uszkodzeń 
słuchu. Były to zarówno badania przekrojowe, jak 
i prospektywne.
 W badaniach przekrojowych wykazano, że 
w niewielkiego stopnia uszkodzeniach słuchu po-
ziomy TEOAE i DPOAE ilościowo dobrze korespon-
dują z progami audiometrycznymi słuchu [76,77], 
a analiza spektralna tych odpowiedzi pozwala na 
dyskryminację osób z dobrym słuchem i słuchem 
uszkodzonym [77]. U osób narażonych zawodowo 
na hałas największe spadki TEOAE oraz pogorsze-
nie powtarzalności odpowiedzi obserwowane były 
w zakresie częstotliwości powyżej 2 kHz, natomiast 
w odpowiedzi DPOAE największa redukcja sygnału 
zachodziła w pierwszej fazie rozwoju przewlekłe-
go urazu akustycznego w paśmie częstotliwości 
2-4 kHz. Potwierdzono przy tym dodatnią korelację 
między spadkiem sygnałów emisji otoakustycznych 
wywołanych (zarówno TEOAE jak i DPOAE) a wiel-
kością PTS [67,76,78].
 Zakres częstotliwości, w których obserwowa-
ny jest spadek odpowiedzi TEOAE i DPOAE we 
wczesnej fazie rozwoju uszkodzenia słuchu spo-
wodowanego hałasem może mieć znaczenie dla 
profilaktyki medycznej. I tak, redukcja sygnału 
TEOAE w stosunkowo szerokim zakresie w porów-
naniu z DPOAE może przekładać się na jej większą 
czułość w wykrywaniu subklinicznych uszkodzeń 

stanowiących czynniki zakłócające analiz statystycz-
nych wielu badań na modelu PTS.
 Znacząca część badań wykonanych na mode-
lu TTS dotyczyła żołnierzy narażonych na hałas 
impulsowy wystrzałów broni palnej. Wykazano 
m.in., że po narażeniu dochodzi do osłabienia 
DPOAE w częstotliwości 3 kHz i częstotliwościach 
niższych, podczas gdy przesunięcie progu słuchu 
w audiometrii tonalnej dotyczy jedynie częstotli-
wości wysokich [71,72]. Audiometria tonalna oka-
zywała się być przy tym metodą czulszą niż DPOAE 
w ocenie czasowych zmian po narażeniu. Ponieważ 
patomechanizm uszkodzenia słuchu po narażeniu 
na hałas impulsowy różni się w stosunku do naraże-
nia na hałas ciągły, obserwacje powyższe nie muszą 
przekładać się jednoznacznie na ekspozycje ciągłe, 
które najczęściej występują w przemyśle.

Trwałe przesunięcie progu słuchu

 Ze względu na stosunkowo łatwy dostęp do 
populacji osób narażonych zawodowo na hałas, 
u których występuje trwałe przesunięcie progu 
słuchu, badania nad zależnościami między PTS 
a nasileniem emisji otoakustycznych są znacznie 
liczniejsze niż w odniesieniu do modelu TTS. Jako 
kryterium prawidłowego progu słuchu przyjmo-
wano zazwyczaj poziomy słyszenia w audiometrii 
tonalnej nie przekraczające wartości 20 dB HL dla 
żadnej z badanych częstotliwości z zakresu 0,25 do 8 
kHz. W niektórych badaniach przyjmowano jednak 
inne wartości progowe (15 dB HL, 10 dB HL, czy też 
25 dB HL) [67,71]. O różnicach metodologicznych 
należy pamiętać zawsze przy interpretacji wyników 
badań.
 Z racji ograniczeń badań SOAE, wynikają-
cych z braku jej występowania w znacznej liczbie 
prawidłowo słyszących uszu, jej zastosowanie 
w monitorowaniu trwałych uszkodzeń słuchu spo-
wodowanych przez hałas jest niewielkie. W analizie 
przeprowadzonej na dużej grupie 268 pacjentów, 
ze zróżnicowanymi progami słuchu Kuroda i wsp. 
stwierdzili liczniejsze odpowiedzi SOAE u osób 
z progami słuchu nie przekraczającymi 30 dB HL 
niż u osób z progami słuchu gorszymi niż 30 dB. 
Skłoniło to autorów do wysunięcia hipotezy 
o realnej możliwości klinicznego wykorzystania 
tego faktu, w szczególności w odniesieniu do osób, 
w uszach których nie rejestrowano innych rodzajów 
OAE umożliwiających ocenę stanu ślimaka [28]. 
Probst i wsp. obserwowali istotny spadek częstości 
występowania SOAE w grupie osób z uszkodze-
niami słuchu spowodowanymi działaniem hałasu 
w porównaniu do osób z uszkodzeniami słuchu 
o innej etiologii [48]. Z drugiej strony Veuillet i wsp., 
analizując występowanie SOAE u kadry wojskowej 
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słuchu, podczas gdy ściśle zlokalizowany obszar 
uszkodzenia w DPOAE warunkuje większą specy-
ficzność częstotliwościową tego badania.
 Hall i Lutman porównywali czułość technik 
OAEs wywołanych i audiometrii tonalnej oceniając 
indywidualną zależność między poziomem OAE 
a progiem audiometrycznym, biorąc pod uwagę 
różne poziomy zmian wyników w teście i re-teście 
[79]. Autorzy wykazali większą czułość emisji oto-
akustycznych niż audiometrii tonalnej w monito-
rowaniu populacji narażonej na hałas, wskazując 
jednocześnie na bardzo dużą zmienność między-
osobniczą w ich nasileniu. Ta ostatnia cecha OAEs 
wywołanych stanowi zasadniczą przeszkodę w ich 
rutynowym zastosowaniu w ocenie progu słuchu 
u indywidualnej osoby.
 Ustalenie progu wartości prawidłowych na po-
ziomie 20 dB HL pozostawia dość szeroką przestrzeń 
zakresu progów słuchu dla wykrycia różnic między 
grupami narażonymi i nienarażonymi na hałas. 
Mimo wcześniejszych negatywnych wyników badań 
dotyczącej czułości TEOAE i DPOAE w różnicowa-
niu zmian w audiometrii tonalnej zawierających się 
w granicach progów słuchu między 0 a 20 dB HL 
[58], w ostatnich badaniach wykazano, że uśred-
nienie poziomów DPOAE i audiometrii tonalnej 
w wystarczająco szerokim zakresie częstotliwości 
umożliwia różnicowanie bardzo niewielkich zmian 
w progach słuchu, z zakresu 10 do 20 dB HL [80].
 Największe znaczenie dla udowodnienia znacze-
nia emisji otoakustycznych wywołanych w monito-
rowaniu wczesnych zmian w ślimaku wywołanych 
przez hałas mogą mieć badania prospektywne, 
z objęciem oceną populacji młodych pracowników, 
z prawidłowym słuchem. W ostatnich latach uka-
zało się kilka tego typu ocen [81-85].
 Lapsley-Miller i wsp. w oceniając skutki 6-mie-
sięcznego narażenia na hałas u marynarzy wykazali 
dobrą korelację między spadkiem nasilenia emisji 
otoakustycznych a długością okresu narażenia, 
jednakże słabą korelację między poziomem OAE 
a przesunięciem audiometrycznego progu słuchu 
[81]. Kryteria włączenia do badań obejmowały 
progowe wartości słuchu nie gorsze niż 25 dB HL 
w przedziale częstotliwości do 3 kHz oraz nie gorsze 
niż 30 dB dla 4 kHz i powyżej. TEOAE uznawana 
była za obecną, gdy stosunek sygnału do szumu 
był > 0 dB, natomiast DPOAE – gdy amplituda od-
powiedzi w przedziale częstotliwości 1,8-4,5 była 
większa niż 2 odchylenia standardowe wyznaczone 
dla szumu tła. Jest to protokół rutynowo stosowany 
w marynarce wojennej USA. Dużo wyników musiało 
zostać odrzuconych z analizy, ze względu na niespeł-
nienie kryteriów progowych. Najbardziej kompletne 

wyniki uzyskano dla częstotliwości 2, 2,8 i 4 kHz. 
Złym czynnikiem prognostycznym w stosunku do 
wystąpienia PTS był wyjściowo niski poziom OAE 
lub jej brak, a najlepszą miarą okazała się TEOAE 
dla 4 kHz. Wnioski płynące z tego badania wska-
zują, że badanie korelacji między poziomami OAE 
a progami słuchu u osób narażonych zawodowo na 
hałas nie może być stosowane jako bezpośrednie 
narzędzie oceny możliwości wykorzystania OAE 
w wykrywaniu wczesnych skutków działania hałasu 
na narząd słuchu [81].
 Helleman i wsp. objęli 17-miesięczną obserwa-
cją 233 pracowników drukarni w wieku 23-60 lat, 
z prawidłowym słuchem i różnego stopnia uszko-
dzeniami słuchu [82]. Jednym z głównych celów 
była określenie w stosunku do jakiego odsetka osób 
grupy badanej możliwe jest zastosowanie TEOAE 
i DPOAE ze względu na obecność/nieobecność 
sygnału OAE. Drugim z celów była ocena wpływu 
narażenia na hałas na przesunięcie progu słuchu 
w audiometrii tonalnej i emisjach otoakustycznych. 
Autorzy wykazali ograniczone możliwości zasto-
sowania TEOAE, w stosunku do DPOAE, w całej 
objętej badaniami populacji, ze względu na częstszy 
brak sygnału OAE spełniającego kryterium włącze-
nia (stosunek sygnału do szumu ≥0). W badaniu 
TEOAE aż 45% uszu nie spełniało tego kryterium 
dla częstotliwości 4 kHz. Natomiast w stosunku 
do DPOAE większość zapisów, ok. 80%, spełniało 
kryterium włączenia (dla częstotliwości 6 kHz). Po 
narażeniu w audiometrii tonalnej stwierdzono PTS 
dla częstotliwości 6 i 8 kHz, dla TEOAE istotny 
spadek sygnału dla wszystkich badanych często-
tliwości (z zakresu 1-4 kHz), zamiast dla DPOAE 
stwierdzono istotny spadek nasilenia otoemisji dla 
częstotliwości między 4 a 8 kHz i mniejszy dla czę-
stotliwości 1 i 2 kHz. Korelacje między wynikami 
poszczególnych testów były jednak raczej słabe. 
Autorzy wnioskują, że ze względu na fakt występo-
wania zmian w TEOAE i DPOAE w zakresie więk-
szego przedziału częstotliwości niż w audiometrii 
tonalnej, ich czułość w monitorowaniu uszkodzeń 
słuchu spowodowanych hałasem jest większa.
 Job i wsp. objęli trzyletnimi badaniami prospek-
tywnymi grupę 521 francuskich pilotów w wieku 
20-40 lat, analizując wyjściowe nasilenie i zmiany 
w sygnale DPOAE w porównaniu ze zmianami 
w audiometrii tonalnej [83]. Do badań kwalifiko-
wano osoby z progami słuchu dla wszystkich czę-
stotliwości ≤10 dB HL. Autorzy wykazali, że ryzyko 
uszkodzenia słuchu jest większe u osób ze słabą 
wyjściowo emisją otoakustyczną, rekomendując 
ten parametr do zastosowania w profilaktycznych 
badaniach medycznych.
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 Najdłuższe, jak do tej pory, obserwacje kliniczne 
z zastosowaniem DPOAE poczynili autorzy amery-
kańscy [84,85]. Jest to 10-letnie w chwili obecnej, 
prospektywne badanie dotyczące narażenia na hałas 
młodych praktykantów zatrudnionych w budowni-
ctwie [84,85]. Wyjściowo grupa liczyła 446 osób. Po 
3 latach narażenia na hałas autorzy wykazali silny 
wpływ wieku i stażu pracy na przesunięcie progu 
słuchu w audiometrii tonalnej dla 4, 6 8 kHz oraz 
na spadek sygnału DPOAE w analogicznych czę-
stotliwościach [84]. Każdy rok pracy w narażeniu 
wiązał się ze wzrostem progu słuchu rzędu 0,7 dB 
i spadkiem DPOAE rzędu 0,2 dB. Całościowy wzo-
rzec zmian okazał się podobny w obu badaniach. 
Najczulszym parametrem był spadek poziomu DPO-
AE rejestrowany w częstotliwości 4 kHz w funkcji 
input/output dla bodźców między 50 a 75 dB SPL, 
dla którego zmiany po 3  latach narażenia na hałas 
były istotne statystycznie. Grupa 328 osób obserwo-
wana była dalej, łącznie przez okres 10 lat. Wbrew 
oczekiwaniom, po tak długim okresie obserwacji 
autorzy nie wykazali przewagi DPOAE nad audio-
metrią tonalną w ocenie skutków działania hałasu 
na narząd słuchu [85]. W obu testach stwierdzono 
istotne zmiany związane z ekspozycją na hałas. 
W audiometrii tonalnej było to podwyższenie pro-
gu słuchu o 2-3 dB dla częstotliwości 3, 4 i 6 kHz, 
natomiast dla DPOAE był to spadek o 1 dB nasilenia 
sygnału DPOAE (dla L2=40 dB), przypadające na 
każdy wzrost ekspozycji o 10 dB na przestrzeni 10 
lat obserwacji.
 Wyniki dotychczasowych badań szacujących 
ilościową zależność między wielkością redukcji syg-
nału emisji otoakustycznej wywołanej a wielkością 
przesunięcia progu słuchu nie są do końca spójne. 
Redukcja amplitudy TEOAE szacowana była na po-
ziomie 0,6-0,8 dB w paśmie 2-4 kHz na każdy 1 dB 
zmiany progu słuchu w paśmie 0,5-8 kHz. Reduk-
cja DPOAE w tym zakresie częstotliwości wynosiła 
0,9 dB na każde podwyższenie progu słuchu rzędu 
1, 2 dB. Badania populacyjne szacują redukcję syg-
nału TEOAE na ok. 1 dB/1 rok pracy w narażeniu 
na hałas. Istotny problem stanowi przy tym oddzie-
lenie efektu hałasu od efektu starzenia się narządu 
słuchu, który oscyluje w granicach 1-3 dB/dekadę 
życia [86]. Problem dodatkowo komplikuje fakt, że 
redukcja sygnału OAEs wraz z wiekiem nie zachodzi 
w sposób linowy, osiągając maksimum w pierwszych 
15 latach życia, a następnie po przekroczeniu 45. 
roku życia [86].
 Obiecujące wyniki badań populacyjnych wydają 
się mieć ograniczone zastosowanie do wnioskowa-
nia dotyczącego indywidualnych osób. Wykazano 
to w ostatniej pracy Hellemana i wsp. [70]. Autorzy 
ci w grupie 233 narażonych na hałas pracowników 

ocenili uśrednione dla grupy oraz indywidualne 
zmiany w audiometrii tonalnej, TEOAE i DPOAE 
po 17-miesięcznym narażeniu na hałas. Ogólny 
wzorzec zmian grupowych i indywidualnych był 
podobny dla przesunięcia progu słuchu w audiome-
trii tonalnej dla 6-8 kHz i spadku DPOAE dla 1,5 
kHz oraz wzmocnienia DPOAE dla 3 kHz. Jednak 
mimo, że w badaniu DPOAE największe zmiany 
oceniane dla całej grupy występowały dla często-
tliwości 6 kHz, liczba osób wykazujących zmiany 
po narażeniu w tej częstotliwości nie była istotna 
statystycznie. W badaniu TEOAE w całej grupie 
wykazano osłabienie sygnału, podczas gdy analiza 
wyników indywidualnych wykazała u większej liczy 
osób osłabienie lub wzmocnienie sygnału emisji 
otoakustycznych niż wynikałoby to z rachunku 
prawdopodobieństwa. Brak było wyraźnej zależno-
ści między zmianami w audiometrii tonalnej i OAEs. 
W oparciu o uzyskane wyniki autorzy wnioskują, 
że istotne indywidualne zmiany w nasileniu OAEs 
nie zawsze mają taki sam wzorzec jak to określono 
w badaniach populacyjnych, co istotnie ogranicza 
ich zastosowanie w monitorowaniu zmian słuchu 
po narażeniu na hałas u poszczególnych osób. Co 
więcej, uszkodzenie słuchu może się manifestować 
jako lokalne wzmocnienie sygnału emisji otoaku-
stycznej, a nie tylko jej spadek.

TEOAE vs DPOAE

 Każde z badań emisji otoakustycznych wywo-
łanych, zarówno TEOAE, jak i DPOAE, ma swoje 
zalety i wady w aspekcie potencjalnego wykorzysta-
nia w monitorowaniu skutków działania hałasu na 
narząd słuchu. Mimo, że zmiany w TEOAE dotyczą 
w największym stopniu częstotliwości 4 kHz, to jed-
nak częstotliwość ta jest mało użyteczna, ze względu 
na dużą liczbę uszu z niewielkimi uszkodzeniami 
słuchu, w których otoemisja nie jest rejestrowana 
(ok. 50% uszu). Podwyższenie progowego kryte-
rium sygnału do szumu jeszcze bardziej pogarsza 
możliwość zastosowania TEOAE w odniesieniu 
do populacji narażonych na hałas przemysłowy. 
Alternatywą może być monitorowanie TEOAE 
w częstotliwościach niższych (1 i 2 kHz).
 DPOAE jest obecna w częstotliwościach wyso-
kich w znacznie większym odsetku uszu w popu-
lacjach narażonych na hałas (w ok. 80% uszu dla 
częst. 6 kHz) niż TEOAE, zwłaszcza gdy stosowane 
są bodźce tonalne o stosunkowo dużym natęże-
niu (70 dB SPL) [82]. Wykazano, że ich obniżenie 
znacząco zmniejsza liczbę wyników, które można 
włączyć do analizy, przy zastosowaniu kryterium 
stosunku sygnału do szumu ≥3 dB. Oczywistym 
jest, że zaostrzenie kryterium sygnału do szumu 
jeszcze bardziej zmniejsza liczbę odpowiedzi DPOAE 
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 1. Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of 
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Podsumowanie
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Wnioski
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