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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Szereg doniesieñ wskazuje na przydatnoœæ emisji otoakus-
tycznej w ocenie zmian s³uchu zwi¹zanych z ostrym nara¿eniem na ha³as.
Jednak¿e rola otoemisji w monitorowaniu uszkodzeñ s³uchu spowodowa-
nych przewlek³ym zawodowym nara¿eniem na ha³as nie jest, jak dot¹d,
ustalona.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Ocena wartoœci badania emisji otoakustycznej produktów znie-
kszta³ceñ nieliniowych (DPOAE) w porównaniu z audiometri¹ tonaln¹ w mo-
nitorowaniu zawodowych uszkodzeñ s³uchu.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto dwie grupy osób – 23 pracowników
przemys³u metalowego, z krótkim sta¿em pracy w nara¿eniu na ha³as (6 mie-
siêcy – 6 lat) oraz 40 mê¿czyzn i kobiet – pracowników przemys³u w³ókien-
niczego z d³ugim sta¿em pracy w nara¿enie na ha³as (6-16 lat). Wyniki
badania audiometrii tonalnej oraz DPOAE wykonywano dwukrotnie
w odstêpach roku i porównywano do wyników badañ s³uchu
przeprowadzonych w odpowiednio dobranych grupach kontrolnych, nie-
nara¿onych zawodowo na ha³as.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. W trakcie roku obserwacji w ¿adnej z grup nie stwierdzono istot-
nych zmian w progach audiometrycznych s³uchu. Badania DPOAE wykaza³y
natomiast istotne s³abniêcie sygna³u emisji w obu grupach nara¿onych na
ha³as, zw³aszcza nasilone u osób z d³ugim sta¿em pracy. Stwierdzono istotn¹
zale¿noœæ miêdzy sta¿em pracy a amplitud¹ DPOAE w szerokim zakresie
czêstotliwoœci 1-6 kHz oraz wiekiem a amplitud¹ DPOAE, jednak¿e jedynie
w czêstotliwoœciach wysokich (5 i 6 kHz).
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Badanie DPOAE wydaje siê lepiej ni¿ audiometria tonalna oceniaæ
g³êbokoœæ zniszczenia komórek s³uchowych i stanowiæ czu³e narzêdzie moni-
torowania uszkodzeñ s³uchu spowodowanych dzia³aniem ha³asu.
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S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: emisja otoakustyczyna produktów zniekszta³ceñ nielinio-
wych (DPOAE), ha³as, zawodowe uszkodzenia s³uchu, starcze uszkodzenie
s³uchu

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Otoacoustic emission (OAE) is useful in the assessing of hearing
changes after acute exposure to noise. However, the role of OAE in the
monitoring of hearing loss due to prolonged occupational exposure to
noise has not been determined.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to assess the value of distortion-product
otoacoustic emission (DPOAE) as compared to pure-tone audiometry (PTA)
in the monitoring of noise-induced hearing loss.
Materials and methods. Materials and methods. Materials and methods. Materials and methods. Materials and methods. The study included two groups of workers – 23
employees in metal industry, with relatively short period of occupational
exposure to noise (6 months to 6 years) and 40 subjects (males and females)
working in textile industry with the history of long term occupational exposure
to noise (6-16 years). PTA and DPOAE were repeated twice in the period of
one year and compared with matched control groups, not exposed to
noise.
Results.Results.Results.Results.Results. One year observation did not reveal any significant changes of
hearing as assessed by means of PTA. DPOAE however, demonstrated
a decrease of signal level in both groups exposed to noise, particularly with
longer time of employment. There was a significant correlation between
tenure of occupational exposure to noise and the level of DPOAE over the
board range of frequencies (1-6 kHz), and between age and DPOAE level at
high frequencies only (5-6 kHz).
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. DPOAE appears more useful than PTA for assessment of the
extent of outer hair cell loss and it seems to be a sensitive tool to monitor
hearing loss induced by noise.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 27-33
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Uszkodzenie s³uchu spowodowane ha³asem stanowi
jedn¹ z najczêstszych chorób zawodowych zarówno
w Polsce, jak i na œwiecie. Z uwagi na to, ¿e zmiany
w uchu wewnêtrznym powodowane przez ha³as s¹ nie-
odwracalne, istotne znaczenie ma zapobieganie tym
uszkodzeniom. W profilaktyce medycznej zawodowych

uszkodzeñ s³uchu stosowana jest ocena stanu s³uchu za
pomoc¹ audiometrii tonalnej. Jest to badanie czasoch³onne,
subiektywne (wymagaj¹ce wspó³pracy badanego) i ma³o
czu³e. Wraz z wprowadzeniem do kliniki badañ emisji
otoakustycznej, pojawi³y siê sugestie dotycz¹ce wiêkszej
czu³oœci tego pomiaru w porównaniu z audiometri¹
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tonaln¹ w wykrywaniu wczesnych uszkodzeñ s³uchu
spowodowanych ha³asem. W przeciwieñstwie do audio-
metrii tonalnej badanie emisji otoakustycznej jest po-
miarem krótkotrwa³ym i obiektywnym (nie wymaga
wspó³pracy badanego). Ze wzglêdu na du¿¹ zmiennoœæ
miêdzyosobnicz¹ w nasileniu emisji otoakustycznych
u osób z prawid³owym s³uchem ocena przydatnoœci tego
badania w wykrywaniu wczesnych uszkodzeñ œlimaka
musi byæ oparta na monitorowaniu stanu s³uchu i od-
niesieniu ewentualnych zmian do stanu wyjœciowego u
tej samej osoby. W kilku dotychczasowych publikacjach
przedstawiono wyniki oceny stanu s³uchu przed i po
ostrym nara¿eniu na ha³as. W badaniach tych stosowa-
no emisjê otoakustyczn¹ spontaniczn¹ [1], emisjê oto-
akustyczn¹ wywo³an¹ trzaskiem [2,3] oraz produkty
zniekszta³ceñ nieliniowych [4,5,6,7,8]. Jedynie pojedyn-
cze doniesienia dotycz¹ oceny przydatnoœci badañ emi-
sji otoakustycznych w monitorowaniu zmian zachodz¹-
cych w uchu wewnêtrznym pod wp³ywem przed³u¿o-
nego nara¿enia na ha³as, typowego dla ekspozycji zawo-
dowych [9].

Celem pracy by³a ocena wartoœci badania emisji oto-
akustycznej produktów zniekszta³ceñ nieliniowych
(DPOAE) w porównaniu z audiometri¹ tonaln¹ w mo-
nitorowaniu stanu s³uchu u osób zawodowo nara¿onych
na ha³as.

BADANI I METODY

Badani
Badaniami objêto 63 pracowników, wyselekcjono-

wanych z populacji 100 osób, dwóch ³ódzkich zak³a-
dów przemys³owych – metalowego i w³ókienniczego, na-
ra¿onych na stanowiskach pracy na ha³as o poziomach
od 85 do 94 dB (A). Kryteria w³¹czenia do badañ sta-
nowi³y: sta¿ pracy w nara¿eniu min. 6 miesiêcy, wyklu-
czenie w wywiadzie innych, poza nara¿eniem na ha³as
i procesem starzenia siê, czynników ryzyka uszkodzenia
s³uchu, prawid³owy obraz otoskopowy oraz prawid³owy
tympanogram i obecny odruch strzemi¹czkowy w ba-
daniu audiometrii impedancyjnej. Ze wzglêdu na ró¿ne
procesy technologiczne w obu zak³adach pracy oraz ró¿ny
okres zatrudnienia pracowników, wyodrêbniono dwie
grupy badane. Grupê I stanowi³o 23 mê¿czyzn zak³a-
dów metalowych, w wieku od 19 do 36 lat, nara¿onych
na ha³as ponadnormatywny przez okres od 6 miesiêcy
do 6 lat. Grupê II stanowi³o 40 osób zatrudnionych
w zak³adach w³ókienniczych, w tym 15 mê¿czyzn w wie-
ku od 24 do 50 lat i 25 kobiet w wieku od 25 do 47 lat.
By³y to osoby z d³u¿szym sta¿em pracy w nara¿eniu na
ha³as, tj. od 6 do 16 lat. Pracownicy z grupy badanej II
w okresie obserwacji regularnie stosowali ochronniki
s³uchu, podczas gdy pracownicy z grupy badanej I
u¿ywali ich sporadycznie.

Do obu grup badanych dobrano odpowiednio pod
wzglêdem p³ci i wieku dwie grupy kontrolne – osób nie
nara¿onych zawodowo na dzia³anie ha³asu. Charaktery-
stykê badanych grup podano w tabeli I.

Tabela I. Charakterystyka badanych podgrup pod wzglêdem wieku i p³ci

Mê¿czyŸni Kobiety
liczba œrednia wieku liczba œrednia wieku

grupa kontrolna I 18 26,7 ± 5,6 ----- -----
grupa badana I 23 27,1 ± 4,6 ----- -----
grupa kontrolna II 15 29,3 ± 7,8 25 32,7 ± 7,5
grupa badana II 15 33,5 ± 9,9 25 35,7 ± 6,1

Metody
U wszystkich osób przeprowadzono szczegó³owy

wywiad zawodowy i lekarski z wykorzystaniem specjal-
nie przygotowanej ankiety. Nastêpnie wykonywano ba-
danie laryngologiczne i audiometriê impedancyjn¹. Do
dalszych badañ s³uchu kwalifikowano jedynie osoby,
u których wykluczono inne, poza ha³asem i procesem
starzenia siê, przyczyny uszkodzeñ s³uchu oraz stwier-
dzono prawid³owy wynik otoskopii i tympanometrii.
U osób tych wykonywano badanie audiometrii tonalnej
oraz rejestrowano otoemisjê produktów zniekszta³ceñ
nieliniowych (distortion product otoacoustic emission –
DPOAE) w funkcji czêstotliwoœciowej (DP-gramy)
i funkcji „input/output” dla czêstotliwoœci 4 kHz.

Badania s³uchu powtarzano po roku pracy w ha³asie.
W tym samym czasie wykonywano badania s³uchu w gru-
pach kontrolnych I i II.

Badanie podmiotowe

Ankieta zawiera³a pytania dotycz¹ce wieku, p³ci, sta¿u
pracy oraz rodzaju wykonywanej pracy. Szczególn¹ uwa-
gê zwracano na urazy i zawroty g³owy, szumy uszne, zwy-
czaj s³uchania g³oœnej muzyki, u¿ywanie walkmanów,
stosowanie leków ototoksycznych, przebyte stany zapal-
ne ucha œrodkowego, choroby ogólnoustrojowe, mog¹ce
wp³ywaæ na stan s³uchu, choroby dziedziczne, palenie
papierosów, picie alkoholu oraz s³u¿bê wojskow¹.

Badania audiometrii impedancyjnej i tonalnej

Do badañ audiometrii impedancyjnej u¿yto zestawu
ZO 2020 firmy Madsen. U ka¿dego z badanych wyko-
nywano badanie tympanometryczne i rejestrowano od-
ruchy z miêœnia strzemi¹czkowego dla czêstotliwoœci 0,5,
1, 2, 4 i 5 kHz po stymulacji ipsilateralnej tonem czy-
stym o poziomach natê¿enia od 70 do 115 dB.

Badanie s³uchu za pomoc¹ audiometrii tonalnej
przeprowadzano w kabinie ciszy, pos³uguj¹c siê audio-
metrem typu OB 822 firmy Madsen. Próg s³uchu dla
przewodnictwa powietrznego oceniano dla czêstotliwoœci
od 125 Hz do 8 kHz oraz dla przewodnictwa kostnego
w zakresie czêstotliwoœci od 500 Hz do 4 kHz.



29Hendler B. i wsp.: Zastosowanie emisji otoakustycznej produktów zniekszta³ceñ . . .

Badanie emisji otoakustycznej produktów zniekszta³ceñ
nieliniowych (DPOAE)

Pomiary DPOAE wykonywano w cichym pomiesz-
czeniu laboratoryjnym u¿ywaj¹c zestawu ILO 92 Oto-
dynamics LTD. Do badañ stosowano sondy o wymia-
rach przystosowanych dla doros³ych z na³o¿on¹ miêkk¹
nak³adk¹ zapewniaj¹c¹ œcis³e przyleganie do œcian prze-
wodu s³uchowego zewnêtrznego. Przed badaniem pro-
gram automatycznie sprawdza³ rezonans przewodu s³u-
chowego oraz szczelnoœæ przylegania sondy.

W badaniu DPOAE ucho stymulowano dwoma to-
nami czystymi o czêstotliwoœciach f1 i f2, pozostaj¹cymi
w stosunku f2\f1 = 1,22. W badaniu DPOAE w funkcji
czêstotliwoœciowej poziomy bodŸców f1 i f2 by³y sobie
równe i wynosi³y 70 dB SPL. Badania wykonywano dla
czêstotliwoœci f2 w zakresie od 1 do 6 kHz w odstêpach
co 1/2 oktawy, analizuj¹c odpowiedŸ dla czêstotliwoœci
f3 = 2f1 - f2. Wynik zapisywano w postaci DP-gramu.

DPOAE oceniano równie¿ w funkcji intensywnoœci
bodŸca. Badanie przeprowadzono dla czêstotliwoœci
4 kHz stosuj¹c tony czyste f1 i f2 o równym poziomie,
zmniejszaj¹c ich intensywnoœæ od 70 do 45 dB SPL
w skokach co 5 dB. Wyniki graficzne przedstawiono
w postaci wykresu „input/output”.

Do analizy kwalifikowano wyniki, które przewy¿-
sza³y poziom szumu co najmniej o 3 dB. Przy braku
odpowiedzi jako wynik przyjmowano poziom szumu.

Statystyka

Do obliczeñ statystycznych wykorzystano test Ka³-
mogarowa-Smirnowa. Ze wzglêdu na ró¿ny od normal-
nego rozk³ad porównywanych danych w grupach bada-
nych i kontrolnych, do analizy statystycznej zastosowa-
no nieparametryczny test U Manna-Whitneya. Przy oce-
nie wyników tej samej grupy w czasie stosowano test par
skojarzonych. Ponadto oceniano zale¿noœci miêdzy bada-
niem s³uchu a wiekiem i sta¿em pracy w nara¿eniu na ha-
³as stosuj¹c test wielowymiarowej regresji wielokrotnej.

Za poziom istotnoœci przyjêto wartoœæ p<0,05.

WYNIKI

Badanie wstêpnie

Audiometria tonalna

W audiometrii tonalnej we wszystkich grupach naj-
wy¿sze progi s³uchu obserwowano dla 6 kHz (w postaci
za³amka). Porównanie wyników wstêpnych w grupie ba-
danej I i grupie kontrolnej I wykaza³o istotnie gorszy
œredni próg s³uchu dla czêstotliwoœci 6 kHz u osób na-
ra¿onych na ha³as. Dla pozosta³ych czêstotliwoœci progi
s³uchu nie ró¿ni³y siê istotnie, jakkolwiek w grupie osób
eksponowanych na ha³as dla wszystkich czêstotliwoœci
by³y wy¿sze (ryc. 1).

Porównanie wyników wstêpnych w grupie badanej II
i grupie kontrolnej II wykaza³o istotne ró¿nice miêdzy œred-
nimi progami dla wszystkich czêstotliwoœci. By³y one
gorsze u osób nara¿onych na ha³as (ryc. 1).

Porównanie wstêpnych wyników audiometrii tonal-
nej w obu grupach nara¿onych na ha³as wykaza³o brak
istotnych ró¿nic miêdzy progami s³uchu dla ¿adnej
z czêstotliwoœci, mimo istotnych ró¿nic w okresach sta-
¿u pracy w obu grupach.

Badania wstêpne DPOAE
W badaniu wyjœciowym w grupie kontrolnej I œred-

nie wartoœci DPOAE zawiera³y siê w granicach od ok.
6,5 dB SPL dla 1 i 3 kHz do 15 dB SPL dla 5 kHz, zaœ
w grupie I osób nara¿onych na ha³as od 5 dB SPL dla
1 kHz do 15,5 dB SPL dla 5 kHz i nie ró¿ni³y siê istot-
nie od kontroli I (ryc. 2). Odmiennie przedstawia siê
porównanie wstêpnych DP-gramów w grupie badanej
II i odpowiedniej grupie kontrolnej. Poziomy DPOAE
u osób z d³ugim sta¿em pracy w ha³asie by³y istotnie
ni¿sze, przy czym ró¿nice by³y najwiêksze dla wysokich

Ryc. 2. Porównanie œrednich wartoœci DPOAE w grupach w badaniu wstêpnym
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Ryc. 1. Porównanie œrednich audiogramów w grupach w badaniu wstêpnym
(opis istotnoœci statystycznych w tekœcie)

grupa kontrolna I

grupa kontrolna II

grupa badana I

grupa badana II



30 Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 27-33

czêstotliwoœci (od 4 do 6 kHz) (ryc. 2). Œrednie warto-
œci amplitud DPOAE w grupie kontrolnej II zawiera³y
siê w granicach od ok. 5,5 dB SPL dla 1 kHz do ok.14,5
dB SPL dla 5 kHz, natomiast w grupie badanej II
w granicach od ok. 3 dB SPL dla 3 kHz do ok. 10 dB
SPL dla 5 kHz.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e amplitudy DPOAE w gru-
pie II – osób nara¿onych przez d³ugi okres na ha³as by³y
istotnie s³absze równie¿ w porównaniu z poziomem oto-
emisji grupy I – pracowników krótko eksponowanych
na ha³as, mimo, ¿e w audiometrii tonalnej nie stwier-
dzono ró¿nic miêdzy tymi grupami.

Podobnie, jak w analizie DP-gramów, w ocenie funk-
cji „input/output” dla 4 kHz nie stwierdzono istotnych
ró¿nic w nasileniu emisji otoakustycznej miêdzy grup¹ I
– osób krótko nara¿onych na ha³as a grup¹ kontroln¹ I.
Stwierdzono natomiast istotne ró¿nice w nasileniu
DPOAE miêdzy grup¹ badan¹ II a grup¹ kontroln¹ II,
na niekorzyœæ pierwszej z nich, zw³aszcza dla bodŸców
o intensywnoœciach 55, 65 i 70 dB SPL (p<0,001)
(ryc. 3). Podobnie, jak w analizie DPOAE w funkcji
czêstotliwoœciowej, wartoœci DPOAE w funkcji inten-
sywnoœci bodŸca w grupie II - osób d³ugo nara¿onych
na ha³as by³y istotnie ni¿sze, a k¹t nachylenia krzywej
mniejszy, w porównaniu z wynikami grupy I badanej
i grup kontrolnych (ryc. 3).

badanej I po rocznej obserwacji stwierdzono os³abienie
nasilenia otoemisji dla wszystkich czêstotliwoœci. Porów-
nanie ró¿nic œrednich wartoœci DPOAE miêdzy grup¹
kontroln¹ I i badan¹ I wykaza³o istotny wzrost tych
wartoœci dla czêstotliwoœci 1 i 1,5 kHz (ryc. 4).

Wyniki monitorowania stanu s³uchu

Grupa I

W badaniu audiometrii tonalnej wykonanym po roku
pracy w warunkach nara¿enia na ha³as nie stwierdzono istot-
nego pogorszenia s³uchu, zarówno w grupie krótko nara¿o-
nej na ha³as, jak i w odpowiedniej grupie kontrolnej.

W grupie kontrolnej I po roku obserwacji œrednie
wartoœci DPOAE utrzymywa³y siê na podobnym po-
ziomie, jak w badaniu wstêpnym. Natomiast w grupie

W badaniu DPOAE w funkcji „input/output” za-
równo w grupie kontrolnej I, jak i nara¿onej na ha³as nie
stwierdzono istotnych statystycznie zmian w nasileniu
otoemisji po roku obserwacji. Ocena ró¿nic miêdzy œred-
nimi wartoœciami DPOAE wykaza³a spadek tych warto-
œci dla niskich poziomów bodŸca (do 55 dBSPL) oraz
wzrost – dla wy¿szych poziomów bodŸca (>55 dB SPL),
jednak¿e zmiany te nie by³y istotne statystycznie (ryc. 5).

Grupa II

Podobnie, jak w grupie I, w badaniu audiometrii to-
nalnej wykonanym w odstêpie roku nie stwierdzono istot-
nych zmian w progach s³uchu, zarówno w grupie nara¿onej
na ha³as, jak i odpowiedniej grupie kontrolnej.

W grupie kontrolnej II po roku obserwacji œrednie
wartoœci DPOAE utrzymywa³y siê na podobnym po-
ziomie, jak w badaniu wyjœciowym. Natomiast w grupie
nara¿onej na ha³as badanie wykonane w odstêpie 1 roku

Ryc. 5. Porównanie ró¿nic œrednich wartoœci DPOAE w funkcji input/output
dla 4 kHz w grupie kontrolnej I i grupie badanej I w odstêpie 1 roku
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Ryc. 3. Porównanie œrednich wartoœci DPOAE w funkcji input/output dla
4 kHz w grupach w badaniu wstêpnym
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Ryc. 4. Porównanie ró¿nic œrednich wartoœci DPOAE w grupie kontrolnej I
i grupie badanej I w odstêpie 1 roku
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wykaza³o s³absz¹ otoemisjê w ca³ym niemal zakresie czê-
stotliwoœci (z wyj¹tkiem czêstotliwoœci 4 kHz), zw³asz-
cza zaœ dla czêstotliwoœci 1,5 i 2 kHz (p<0,05). Porów-
nanie ró¿nic miêdzy œrednimi amplitudami DPOAE
w grupie kontrolnej II i badanej II wykaza³o istotne
zwiêkszenie tych wartoœci dla czêstotliwoœci 1, 1,5, 2
i 5 kHz (ryc. 6)

lizê regresji wielokrotnej, z uwzglêdnieniem obu tych
czynników.

Stwierdzono istotn¹ zale¿noœæ miêdzy poziomem
DPOAE a sta¿em pracy w ha³asie dla wszystkich bada-
nych czêstotliwoœci, z wyj¹tkiem 1,5 kHz (tab. II), oraz
istotn¹ zale¿noœæ miêdzy poziomem DPOAE a wiekiem,
jednak¿e jedynie dla dwóch najwy¿szych z badanych
czêstotliwoœci (tj. 5 i 6 kHz) (tab. II). Analiza zale¿no-
œci miêdzy DPOAE w funkcji „input/output” ocenianej
dla 4 kHz wykaza³a siln¹ zale¿noœæ sygna³u emisji oto-
akustycznej ze sta¿em pracy i brak takiej zale¿noœci
w odniesieniu do wieku (tab. III).

W badaniu DPOAE w funkcji „input/output”
w grupie kontrolnej II po roku obserwacji œrednie war-
toœci nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie w porównaniu
z badaniem wyjœciowym. Natomiast w grupie badanej
II obserwowano w tym czasie istotne zmniejszenie am-
plitudy DPOAE dla bodŸca o intensywnoœci 65 dB SPL
(p<0,05). Równie¿ porównanie ró¿nic miêdzy œrednimi
amplitudami DPOAE w grupie kontrolnej i badanej
wykaza³o istotny wzrost tych wartoœci dla bodŸców o in-
tensywnoœciach 60 i 65 dB SPL (ryc. 7).

DYSKUSJA

Os³abienie sygna³u emisji otoakustycznej wywo³a-
nej wi¹¿e siê z utrat¹ funkcji komórek s³uchowych ze-
wnêtrznych narz¹du Cortiego. W populacji ogólnej naj-
czêœciej jest to spowodowane nara¿eniem na ha³as, który
uszkadza te komórki oraz procesem starzenia siê narz¹-
du s³uchu (presbyacusis). Mimo, ¿e wyró¿niono wiele
typów presbyacusis (czuciowy, nerwowy, metaboliczny,
mechaniczny), wiêkszoœæ doniesieñ wskazuje na utratê
komórek s³uchowych zewnêtrznych, jako g³ówn¹ przy-
czynê tego procesu. Wiadomym jest, ¿e emisje otoaku-
styczne wywo³ane s³abn¹ wraz z up³ywem lat ¿ycia. S¹
bardzo nasilone u noworodków i niemowl¹t, obecne u
wszystkich osób m³odych z prawid³owym s³uchem oraz
u znacznie mniejszego odsetka osób starszych. Spadek
emisji otoakustycznych wraz z up³ywem lat ¿ycia jest
równoleg³y do przesuniêcia progu s³uchu w audiometrii
tonalnej, jakkolwiek mo¿e byæ równie¿ wynikiem innych
zmian u osób starszych (np. w uchu œrodkowym) [10].

Tabela III. Zale¿noœæ miêdzy poziomem DPOAE (funkcja I/O dla 4,0 kHz) a sta¿em
pracy w nara¿eniu na ha³as i wiekiem

Poziom bodŸca w dB SPL 70 65 60 55 50 45

Sta¿ pracy w nara¿eniu na ha³as
Wspó³czynnik regresji -0,22 -0,25 -0,32 -0,31 -0,27 -0,30
Wartoœæ p p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01 p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001

Wiek
Wspó³czynnik regresji -0,09 -0,05 -0,06 -0,02 -0,05 -0,07
Wartoœæ p p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Tabela II. Zale¿noœæ miêdzy poziomem DPOAE w poszczególnych czêstotliwo-
œciach a sta¿em pracy w nara¿eniu na ha³as i wiekiem

Czêstotliwoœæ w kHz 1 1,5 2 3 4 5 6

Sta¿ pracy w nara¿eniu na ha³as
Wspó³czynnik regresji -0,14 -0,01 -0,22 -0,17 -0,21 -0,24 -0,24
Wartoœæ p p<0,05p<0,05p<0,05p<0,05p<0,05 p>0,05 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001 p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01 p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001

Wiek
Wspó³czynnik regresji -0,02 -0,06 -0,01 -0,02 -0,09 -0,19 -0,33
Wartoœæ p p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01p<0,01 p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001

Ocena zale¿noœci miêdzy DPOAE a nara¿eniem na ha³as
i wiekiem

Celem oszacowania wp³ywu wieku i ha³asu na zapis
emisji otoakustycznych, dla ca³ej grupy osób nara¿onych
na ha³as i osób z grup kontrolnych przeprowadzono ana-

Ryc. 7. Porównanie ró¿nic œrednich wartoœci DPOAE w funkcji input/output
dla 4 kHz w grupie kontrolnej II i grupie badanej II w odstêpie 1 roku
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Ryc. 6. Porównanie ró¿nic œrednich wartoœci DPOAE w grupie kontrolnej II
i grupie badanej II w odstêpie 1 roku
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W badaniach w³asnych monitorowaniem objêto dwie
zró¿nicowane pod wzglêdem sta¿u pracy w nara¿eniu
na ha³as grupy. Podzia³ taki pozwala na odniesienie wy-
ników badañ otoemisji do dynamiki uszkodzeñ s³uchu
spowodowanych ha³asem. Wiadomym jest bowiem, ¿e
zawodowe uszkodzenie s³uchu dotyczy w g³ównej mie-
rze czêstotliwoœci wysokich (w poczatkowej fazie
4-6 kHz), narasta stosunkowo szybko w pierwszych la-
tach nara¿enia, po czym, po ok. 10 latach nara¿enia,
osi¹ga fazê „plateau”, co oznacza jedynie bardzo niewielk¹
dalsz¹ progresjê uszkodzenia s³uchu zwi¹zanego z nara-
¿eniem. W badaniu s³uchu za pomoc¹ audiometrii to-
nalnej nie stwierdzono istotnych ró¿nic miêdzy grup¹
krótko i d³ugo nara¿on¹ na ha³as. Wynikaæ to mog³o
z ró¿nej struktury p³ci w obu grupach (pierwsza z grup
obejmowa³a jedynie mê¿czyzn, u których generalnie
progresja uszkodzenia s³uchu wraz z wiekiem postêpuje
szybciej ni¿ u kobiet) i/lub z ochronnego dzia³ania
ochronników s³uchu (systematycznie stosowanych
w grupie II, a rzadko w grupie I). Mimo braku ró¿nic
w progach audiometrycznych zanotowano znaczne zró¿-
nicowanie œrednich wartoœci DPOAE w tych grupach.
W badaniu wyjœciowym poziom emisji otoakustycznych
w podgrupie II – osób d³ugo nara¿onych na ha³as, by³
istotnie ni¿szy w porównaniu zarówno z grupami kon-
trolnymi, jak i grup¹ I – osób krótko nara¿onych na dzia-
³anie ha³asu w miejscu pracy. Ró¿nice w zapisie DP-
gramów dotyczy³y szerokiego pasma czêstotliwoœci od 2
do 6 kHz, natomiast w funkcji „input/output” pozio-
mów bodŸca od 50 do 70 dB SPL. Zwa¿ywszy, ¿e w obu
grupach nara¿onych na ha³as nie stwierdzono ró¿nic
w progach s³uchu ocenianych za pomoc¹ audiometrii to-
nalnej, œwiadczyæ to mo¿e o braku równoleg³oœci zmian
zachodz¹cych w obu pomiarach. Wydaje siê, ¿e badanie
DPOAE dok³adniej ocenia wielkoœæ uszkodzenia
komórek s³uchowych ucha wewnêtrznego, ni¿ badanie
konwencjonalne. Hipotezê tê potwierdza fakt, ¿e w cza-
sie rocznej obserwacji w obu grupach nara¿onych na ha³as
stwierdzano s³abniêcie sygna³ów DPOAE, mimo braku

zmian w audiometrii tonalnej. Szczególnie zauwa¿alne
by³o to w grupie osób d³ugo zatrudnionych w nara¿eniu
na ha³as. Podobne os³abienie sygna³u emisji otoakustycz-
nej wywo³anej trzaskiem obserwowano w grupie ¿o³nie-
rzy po 17-tygodniowym okresie s³u¿by wojskowej, pod-
czas której nara¿eni byli oni na wystrza³y broni palnej
[9]. Obserwacje te potwierdzaj¹ ostatnie publikacje
[11,12].

W badaniach w³asnych jako bodŸce stymuluj¹ce sto-
sowano tony czyste o równych poziomach. W œwietle
nowszych badañ wydaje siê, ¿e zastosowanie bodŸców
o ró¿nych i ni¿szych poziomach (np. 65 i 40 dB SPL)
pozwala na lepsze zró¿nicowanie zmian DPOAE
zachodz¹cych po nara¿eniu na ha³as [13].

W pracy starano siê równie¿ oszacowaæ, jaki wp³yw
ma ha³as, a jaki proces starzenia siê na poziom DPOAE.
Stosuj¹c analizê regresji wielokrotnej stwierdzono wy-
soce istotn¹ odwrotn¹ zale¿noœæ zarówno dla sta¿u pra-
cy, jak i wieku, przy czym dla sta¿u pracy zale¿noœæ ta
wystêpowa³a w ca³ym paœmie badanych czêstotliwoœci
(od 1 do 6 kHz), podczas gdy dla wieku jedynie dla
dwóch najwy¿szych czêstotliwoœci. Sugeruje to, ¿e ba-
danie DPOAE, które daje mo¿liwoœæ oceny stanu œli-
maka w poszczególnych czêstotliwoœciach, pozwala na
jakoœciowe rozró¿nienie zmian powodowanych przez
ha³as i proces starzenia siê. Potwierdza to wczeœniejsze
sugestie w tym zakresie [14].

Reasumuj¹c, przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e
zarówno nara¿enie na ha³as, jak i proces starzenia siê,
wp³ywaj¹ istotnie na poziom (DPOAE). Jednak¿e na-
ra¿enie na ha³as, w porównaniu z wiekiem, powoduje
szybszy spadek DPOAE, dotycz¹cy przy tym znacznie
szerszego zakresu czêstotliwoœci. Badanie DPOAE
wydaje siê lepiej ni¿ audiometria tonalna ró¿nicowaæ
stadium zniszczeñ komórek s³uchowych i mo¿e stanowiæ
czu³e narzêdzie monitorowania uszkodzeñ s³uchu
spowodowanych dzia³aniem ha³asu.
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