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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Otoemisja akustyczna jest nieinwazyjn¹, obiektywn¹ i ³atw¹
metod¹ badawcz¹ pozwalaj¹c¹ oceniæ funkcjê komórek s³uchowych zewnêtrz-
nych. Prawid³owo funkcjonuj¹ce ucho œrodkowe gwarantuje dotarcie dŸwiêku
do ucha wewnêtrznego. Istniej¹ doniesienia o wp³ywie ciœnienia w uchu
œrodkowym na odpowiedzi otoemisji akustycznej.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³o przeœledzenie zachowania siê otoemisji akustycznej
(OAE) w uszach z dodatnim ciœnieniem w jamie bêbenkowej.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto 20 pacjentów z prawid³owym s³u-
chem w audiometrii tonalnej oraz bez stanów zapalnych uszu w wywiadzie.
Dodatnie ciœnienie w jamie bêbenkowej uzyskiwano wykonuj¹c próbê Val-
salvy. OAE i audiometriê impedancyjn¹ wykonywano przed i po wykonaniu
próby Valsalvy. Przeanalizowano zachowanie siê otoemisji wywo³anej trza-
skiem (TEOAE) w paœmie czêstotliwoœci 0,7-4kHz i otoemisji produktów znie-
kszta³ceñ nieliniowych (DPOAE) w paœmie 1,5-6kHz.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Zaobserwowano zmiany amplitudy sygna³u TEOAE dla niskich czê-
stotliwoœci oraz dla niskich i wysokich czêstotliwoœci w badaniu DPOAE.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Prawid³owa interpretacja OAE wymaga uprzedniej oceny ciœnienia
w jamie bêbenkowej.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Otoacoustic emission is noninvasive, objective and easy test
which allows to estimate function of outer hearing cells. The correct function
of middle ear ensures that the sound can reach inner ear. There are some
reports about influence of pressure in middle ear on otoacoustic emission
response.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to investigate the otoacoustic emissions
(TEOAE and DPOAE) in ears with positive pressure in tympanic cavity.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. We examined 20 patients with normal hearing in
pure-tone audiometry and without otitis media in medical history. Positive
pressure in tympanic cavity was achieved using Valsalva’s test. OAE and
impedance audiometry were performed before and after Valsalva’s test.
Transient-evoked otoacoustic emission (TEOAE) and distortion-product
otoacoustic emission (DPOAE) at 0.7-4kHz and 1.5-6kHz, respectively, were
analysed.
Results.Results.Results.Results.Results. TEOAE signal amplitudes were found to vary at low frequencies,
while in the DPOAE test the amplitudes varied both at low and high frequ-
encies.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Estimation of pressure in tympanic cavity is necessary for a
reliable intrepretation of OAE results.
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WSTÊP

Otoemisja akustyczna (OAE) jest nieinwazyjn¹,
obiektywn¹ i ³atw¹ metod¹ oceny czynnoœci œlimaka.
Polega ona na rejestrowaniu odpowiedzi w czêstotliwo-
œciach innych ni¿ czêstotliwoœæ podawanego bodŸca.
Poza zastosowaniem otoemisji w badaniach przesiewo-
wych s³uchu u noworodków, znalaz³a ona nale¿ne miej-
sce w zestawie topodiagnostycznych badañ zaburzeñ
narz¹du s³uchu. Wiarygodnoœæ badañ OAE zale¿y od
uwzglêdnienia ograniczeñ zastosowania metody oraz
oceny kryterium rejestracji. Jednym z nich jest prawi-
d³owe upowietrznienie ucha œrodkowego oraz niezabu-
rzony uk³ad przewodz¹cy gwarantuj¹ce dotarcie dŸwiê-
ku do ucha wewnêtrznego. Zaburzenie ciœnienia w ja-
mie bêbenkowej i w przewodzie s³uchowym zewnêtrz-
nym mo¿e mieæ wp³yw na parametry odpowiedzi oto-
emisji akustycznej.
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Amplituda otoemisji wywo³anej (transient evoked
otoacoustic emission – TEOAE) dla œrednich czêstotli-
woœci ma wy¿sze wartoœci ni¿ dla czêstotliwoœci wy-
¿szych, natomiast amplituda produktów zniekszta³ceñ
nieliniowych (DPOAE) zachowuje siê odwrotnie.

Istniej¹ doniesienia o wp³ywie ciœnienia w uchu œrod-
kowym na odpowiedzi otoemisji akustycznej, zatem ce-
lem naszej pracy by³o przeœledzenie zachowania siê
TEOAE i DPOAE w uszach z dodatnim ciœnieniem
w jamie bêbenkowej.

MATERIA£ I METODY

Badani

Badaniom laryngologicznym i audiologicznym
w Klinice Otolaryngologii Dzieciêcej, Foniatrii i Au-
diologii w Lublinie poddano 20 pacjentów (40 uszu)
w wieku 20-50 lat (œrednia wieku 27,25) bez obci¹¿eñ
chorobami uszu w wywiadzie. U wszystkich pacjentów,
poza badaniem wziernikowym, przeprowadzono: audio-
metriê tonaln¹ (Midimate, Madsen) i tympanometriê
(Zodiak 201, Madsen). Pacjentów z prawid³owym s³u-
chem (krzywe progowe do 20 dB oraz tympanogram
typu „A” wg klasyfikacji Jergera) kwalifikowano do dal-
szej diagnostyki audiologicznej. Wykonywano otoemi-
sjê akustyczn¹ wywo³an¹ trzaskiem (TEOAE dla
0,7 kHz, 1,0 kHz, 1,4 kHz, 2,0 kHz, 2,8 kHz,
4,0 kHz) i otoemisjê produktów zniekszta³ceñ nielinio-
wych (DPOAE dla 1,5 kHz, 2,0 kHz, 3,0 kHz,
4,0 kHz, 5,0 kHz, 6,0 kHz) (OtoRead, Interacoustic).
Badania wykonywano przy parametrach pomiaru zgod-
nych z zaleceniami producenta (w DPOAE stosowane
by³y dwa czyste tony podstawowe f1 i f2 o natê¿eniu
bodŸca 40-65 dB SPL i stosunku f2/f1=1,22, natê¿e-
nie bodŸca dla TEOAE wynosi³o 83 dB SPL, za war-
toœci prawid³owe przyjmowano odpowiedŸ przy stosunku
S/N >3dB). TEOAE i DPOAE wykonywano po teœcie
tympanometrycznym, traktuj¹c pierwsze badanie jako
wyjœciowe. Nastêpnie pacjent wykonywa³ próbê Valsa-
lvy, po której oceniano ciœnienie w jamie bêbenkowej
oraz TEOAE, po krótkim odpoczynku ponownie po
próbie Valsalvy wykonywano DPOAE. Pomiary prze-
prowadzano dla ucha prawego i lewego oddzielnie.

Statystyczne opracowanie wyników przeprowadzo-
no za pomoc¹ nieparametrycznej odmiany testu t-Stu-
denta, gdzie Z to wartoœæ funkcji testowej, p – poziom
istotnoœci (dla p<0,5 – wartoœci istotne; 0,5<p<0,1 –
wartoœci bliskie istotnoœci; p>0,1 – brak istotnoœci) (tab.
I), korelacje pomiêdzy badaniami przed i po próbie
Valsalvy i OAE oceniano za pomoc¹ wspó³czynnika ko-
relacji tau Kendela.

WYNIKI

Wartoœci ciœnienia w jamie bêbenkowej po wykona-
niu próby Valsalvy przesuwa³y siê w kierunku wartoœci
dodatnich (od 10-45 mm H2O, œr. 24,75 mm H2O).
W naszych badaniach uzyskano zmianê OAE w wyni-
ku zmiany ciœnienia w uchu œrodkowym, ale nie uzyska-
no istotnych statystycznie korelacji pomiêdzy wartoœci¹
ciœnienia w uchu œrodkowym a wartoœci¹ OAE.

W tabeli I i na rycinie 1 zestawiono œrednie wartoœci
TEOAE dla poszczególnych czêstotliwoœci przed i po
wykonaniu próby Valsalvy.

Na wszystkich badanych czêstotliwoœciach nast¹pi³o
obni¿enie wartoœci OAE, najbardziej dla 1 kHz, 2 kHz
i 2,8 kHz. Dla tych czêstotliwoœci w pierwszym badaniu
uzyskano najwy¿sze odpowiedzi. Dla 2 wartoœci ró¿nice

Tabela I. Œrednie wartoœci TEOAE dla poszczególnych czêstotliwoœci przed
i po wykonaniu próby Valsalvy

TEOAE n Badanie 1 Badanie 2 Z p

Czêstotliwoœæ S SD S SD

0,7 kHz 40 3,56 4,37 2,74 2,37 1,302 0,198
1,0 kHz 40 11,22 5,24 4,78 5,97 4,186 0,0010,0010,0010,0010,001
1,4 kHz 40 9,91 5,60 4,30 8,65 1,001 0,321
2,0 kHz 40 12,50 4,68 4,57 10,13 2,054 0,0440,0440,0440,0440,044
2,8 kHz 40 13,13 5,37 5,57 10,53 1,895 0,063
4,0 kHz 40 6,28 4,60 4,75 4,00 1,951 0,056

Tabela II. Œrednie wartoœci DPOAE dla poszczególnych czêstotliwoœci przed
i po wykonaniu próby Valsalvy

DPOAE n Badanie 1 Badanie 2 Z p

Czêstotliwoœæ S SD S SD

1,5 kHz 40 16,56 7,04 11,84 7,72 2,555 0,0130,0130,0130,0130,013
2,0 kHz 40 19,44 8,67 16,06 5,66 1,844 0,069
3,0 kHz 40 18,66 6,44 16,02 5,98 1,709 0,092
4,0 kHz 40 18,62 6,49 14,34 6,32 2,673 0,0090,0090,0090,0090,009
5,0 kHz 40 17,34 7,18 12,88 6,83 2,551 0,0130,0130,0130,0130,013
6,0 kHz 40 1394 8,06 12,28 7,10 0,872 0,386

Ryc. 1. Graficzny obraz œrednich wartoœci TEOAE przed i po wykonaniu próby
Valsalvy
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by³y znamienne statystycznie (1 kHz i 2 kHz – p<0,05).

W tabeli II i na rycinie 2 zestawiono œrednie warto-
œci DPOAE dla poszczególnych czêstotliwoœci przed i po
wykonaniu próby Valsalvy.

W zakresie czêstotliwoœci od 1,5 kHz do 5 kHz
nast¹pi³o istotne obni¿enie odpowiedzi DPOAE (ró¿-
nice istotne statystycznie lub bliskie istotnoœci: p<0,05
dla 1,5 kHz, 4 kHz i 5 kHz, p<0,1 dla 2 kHz i 3 kHz).
Jedynie dla 6kHz spadek wartoœci by³ nieistotny.

DYSKUSJA

Wp³yw ciœnienia w uchu œrodkowym na rejestracjê
OAE by³ przedmiotem zainteresowania wielu badaczy.
W wiêkszoœci przypadków analizowano wp³yw ciœnie-
nia ujemnego, które zmniejsza amplitudê zapisu [1-6].
Przy ujemnym ciœnieniu w uchu œrodkowym amplituda
redukowa³a siê dla niskich czêstotliwoœci [3, 7], szcze-
gólnie dotyczy³a czêstotliwoœci w okolicy 1 kHz [5, 7].
Wg Zhang’a ujemne ciœnienie w uchu œrodkowym po-
woduje dysfunkcjê kosteczek s³uchowych. Gdy ciœnie-
nie z ujemnego zaczyna³o siê normalizowaæ, to równie¿
wzrasta³ poziom TEOAE [5, 6]. Ujemne ciœnienie zwi¹-
zane z obecnoœci¹ p³ynu w jamie bêbenkowej redukuje
odpowiedzi w TEOAE [4], natomiast wyniki ulegaj¹
poprawie po za³o¿eniu tubek wentylacyjnych [1]. Po-
dobne zjawisko obserwowano u noworodków po ust¹-
pieniu z jamy bêbenkowej p³ynu owodniowego [8].
TEOAE zmienia siê przy zmianie pozycji cia³a [9]. Leki
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Ryc. 2. Graficzny obraz œrednich wartoœci DPOAE przed i po wykonaniu próby
Valsalvy
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stosowane przy znieczuleniu ogólnym nie maj¹ wp³ywu
na zachowanie siê odpowiedzi TEOAE [10].

Analiza zachowania siê odpowiedzi DPOAE pod
wp³ywem zmian ciœnienia w uchu œrodkowym wykaza-
³a, ¿e ujemne ciœnienie mia³o wiêkszy wp³yw ni¿ dodat-
nie. Natomiast dodatnie ciœnienie by³o bardziej efek-
tywne dla niskich czêstotliwoœci, a s³abiej dla wysokich
[7]. Wg Zhang’a dodatnie ciœnienie ma wiêkszy wp³yw
na wysokie czêstotliwoœci. DPOAE zmienia siê wraz ze
zmian¹ ciœnienia, a tym samym zale¿y od transmisji
dŸwiêku [2, 11]. Przy normalizacji ciœnienia z ujemne-
go na dodatnie równie¿ poprawia siê amplituda DPO-
AE [2, 5, 7].

Ciœnienie w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym
mo¿e wywieraæ inny efekt ni¿ ciœnienie w uchu œrodko-
wym. Efekt ten zale¿y od stanu b³ony bêbenkowej i kos-
teczek s³uchowych. Dodatnie ciœnienie w przewodzie
s³uchowym zewnêtrznym i ujemne w jamie bêbenkowej
bêd¹ mia³y ten sam efekt na ucho wewnêtrzne. Kiedy
ciœnienie w jamie bêbenkowej staje siê dodatnie to uwy-
pukla b³onê bêbenkow¹ oraz usztywnia ³añcuch koste-
czek zmniejszaj¹c transmisjê przez ucho œrodkowe. Re-
dukcja OAE zale¿y od stopnia nieprawid³owoœci ciœnie-
nia w uchu œrodkowym i im bardziej to ciœnienie jest
nieprawid³owe to efekt koñcowy jest wyraŸniejszy [7].

W naszych badaniach uzyskano statystycznie zna-
mienne pogorszenie odpowiedzi TEOAE w ca³ym za-
kresie czêstotliwoœci ze szczególnym uwzglêdnieniem
niskich czêstotliwoœci. Dla badañ DPOAE efekt obni-
¿enia zapisów równie¿ obejmowa³ ca³y zakres ze zna-
miennoœci¹ statystyczn¹ dla niskich i wysokich czêsto-
tliwoœci.

Efekt OAE przy niskim ciœnieniu w jamie bêben-
kowej jest zwi¹zany ze sztywnoœci¹ b³ony bêbenkowej,
a dla wysokich czêstotliwoœci z dysfunkcj¹ stawu kowa-
de³kowo-strzemi¹czkowego [7].

WNIOSKI

1. Dodatnie ciœnienie w uchu œrodkowym prowadzi do
zmiany amplitudy TEOAE dla niskich czêstotli-
woœci oraz dla niskich i wysokich czêstotliwoœci w
badaniu DPOAE.

2. Prawid³owa interpretacja OAE wymaga oceny ci-
œnienia w jamie bêbenkowej.
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