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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Przewlek³e zawodowe nara¿enie na ha³as prowadzi do
nieodwracalnych zmian w narz¹dzie Cortiego i uszkodzenia s³uchu. Istotn¹
rolê w monitorowaniu tych zmian, a co siê z tym wi¹¿e w profilaktyce
medycznej, mo¿e odgrywaæ badanie emisji otoakustycznych.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³a ocena wp³ywu zawodowego nara¿enia na ha³as na
poziom emisji otoakustycznej wywo³anej trzaskiem (TEOAE) oraz porówna-
nie przydatnoœci badania TEOAE i audiometrii tonalnej w monitorowaniu
uszkodzenia s³uchu.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniem objêto 63 pracowników przemys³u metalur-
gicznego i w³ókienniczego nara¿onych na ha³as o poziomach 85-94 dB(A)
w miejscu pracy. Grupê kontroln¹ stanowili studenci i pracownicy biurowi
wiekiem i p³ci¹ dobrani do grup badanych. U wszystkich osób przeprowa-
dzano badania ankietowe, audiometriê tonaln¹ oraz badanie TEOAE. Ocenê
stanu s³uchu przeprowadzano na pocz¹tku obserwacji i porównywano z
badaniami po roku i 2 latach pracy w nara¿eniu na ha³as.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Wyjœciowe wyniki badañ s³uchu by³y gorsze w grupie nara¿onej na
ha³as w porównaniu z grup¹ kontroln¹, zarówno w badaniu audiometrii
tonalnej, jak i TEOAE. W okresie 1-2 letniej obserwacji w ¿adnej z grup nie
stwierdzono istotnego pogorszenia progów s³uchu w badaniu audiometrii
tonalnej. Natomiast w badaniu TEOAE obserwowano systematyczne s³ab-
niêcie sygna³u otoemisji w obu badanych grupach, przy czym zmiany te
w grupie nara¿onej na ha³as postêpowa³y istotnie szybciej. Dotyczy³y one
szerokiego spektrum otoemisji od 1-4 kHz. Stosuj¹c model wielokrotnej
regresji logistycznej stwierdzono istotn¹ zale¿noœæ miêdzy sta¿em pracy w na-
ra¿eniu a poziomem TEOAE, nie stwierdzono natomiast takiej zale¿noœci
w odniesieniu do wieku.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Wyniki badañ wskazuj¹ na wiêksz¹ przydatnoœæ badania TEOAE
w porównaniu z audiometri¹ tonaln¹ w monitorowaniu niewielkich zmian
w œlimaku powodowanych przez ha³as. St¹d badanie TEOAE powinno byæ
uwzglêdniane w profilaktyce medycznej zawodowych uszkodzeñ s³uchu.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Prolonged industrial exposure to noise causes irreversible
pathological changes of the organ of Corti and hearing loss. Otoacoustic
emissions seem to have the potential of monitoring cochlear damage and
thus could be useful in hearing conservation programs.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to assess the changes in transient-evoked
otoacoustic emission (TEOAE) level caused by occupational exposure to
noise and to compare the usefulness of TEOAE and pure-tone audiometry in
monitoring noise-induced hearing loss.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study comprised 63 employees from the metal-
lurgic and textile industries who were occupationally exposed to the noise
at the level 85-94 dB(A). The control group consisted of students and
white-collar workers, matched by age and sex to the study group. In all
subjects a detailed questionnaire, pure-tone audiometry and TEOAE were
performed. The initial hearing test results were compared to these obtained
after 1 or 2 years of exposure to noise at the workplace.
Results.Results.Results.Results.Results. The initial hearing test results (both pure-tone audiometry and
TEOAE) were significantly worse in the noise-exposed group than the con-
trols. During the 1-2 years of observation no further significant progress in
hearing thresholds was observed, when assessed by pure-tone audiometry.
However, a decrease in the signal of otoacoustic emission was seen in both
groups, though more pronounced in the noise-exposed group. The chan-
ges affected a wide frequency spectrum from 1 to 4 kHz. Using a multiple
logistic regression model, a relationship between TEOAE level and years of
employment was demonstrated; no such correlation between the level of
TEOAE and age was present.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The results of the study show the greater potential of TEOAE
for monitoring small changes related to the exposure to noise as compared
to pure-tone audiometry. Thus, TEOAE should be considered as a valuable
test in medical prophylaxis of noise-induced hearing loss.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(2), 113-118
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Ha³as jest jednym z powa¿niejszych zagro¿eñ, jakie
stwarza wspó³czesna cywilizacja. Towarzyszy cz³owie-
kowi zarówno w ¿yciu codziennym, jak i zawodowym.
Szacunkowo w Europie ok. 25-30 mln. osób nara¿o-
nych jest w miejscu pracy na poziomy ha³asu stwarzaj¹-
ce ryzyko trwa³ego uszkodzenia s³uchu.

W Polsce wœród ponad 11.000 przypadków chorób
zawodowych rozpoznawanych corocznie, zawodowe
uszkodzenia s³uchu stanowi¹ ok. 27% czyli ponad 3000
przypadków (dane za 1997r.) [1].

Uszkodzenie s³uchu wywo³ane ha³asem jest nieodwra-
calne, st¹d szczególnie wa¿na rola przypada profilaktyce
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medycznej, opartej o wstêpne i okresowe badania s³u-
chu, odpowiedni¹ ochronê za pomoc¹ ochronników s³u-
chu, szkolenia, etc. Rutynowo w przegl¹dowych bada-
niach s³uchu stosowana jest audiometria tonalna w za-
kresie czêstotliwoœci od 250 Hz do 8 kHz. Jest to meto-
da subiektywna i stosunkowo ma³o czu³a w wykrywaniu
subtelnych zmian w strukturach œlimaka. Metod¹ alter-
natywn¹ lub uzupe³niaj¹c¹ jest ocena emisji otoakustycz-
nych. Emisje otoakustyczne s¹ œciœle zwi¹zane z prawi-
d³ow¹ czynnoœci¹ komórek s³uchowych zewnêtrznych,
stanowi¹cych najbardziej podatny element ucha we-
wnêtrznego na uszkodzenie przez ha³as.

W dotychczasowych badaniach wykazano, ¿e zarów-
no emisja otoakustyczna wywo³ana trzaskiem (transient
evoked otoacustic emissions – TEOAE), jak i emisja pro-
duktów zniekszta³ceñ nieliniowych (distortion product
otoacustic emissions – DPOAE) s³abn¹ w miarê pod-
wy¿szania progu s³uchu w audiogramie tonalnym
[2,3,4,5,6]. W badaniach TEOAE zmniejszaniu am-
plitudy towarzyszy³o zawê¿anie widma odpowiedzi,
zw³aszcza dla czêstotliwoœci wy¿szych [2,6]. Wykazano
ponadto, ¿e TEOAE mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê w mo-
nitorowaniu uszkodzeñ s³uchu spowodowanych ha³asem
u ¿o³nierzy odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹
[2,7,8].

Celem pracy by³a ocena wp³ywu nara¿enia na ha³as,
na poziom emisji otoakustycznej wywo³anej trzaskiem
(TEOAE) oraz porównanie przydatnoœci badania
TEOAE i audiometrii tonalnej w monitorowaniu uszko-
dzeñ s³uchu u osób zawodowo nara¿onych na ha³as.

PACJENCI I METODY

Pacjenci
Badania przeprowadzono u 63 osób wyselekcjono-

wanych ze 100 pracowników przemys³u metalurgicz-
nego i w³ókienniczego nara¿onych zawodowo na ha³as
przemys³owy o poziomach w zakresie od 85 do 94 dB
(A). S³uch monitorowano u 23 mê¿czyzn w wieku od
19 do 36 lat (œr. 27,1) zatrudnionych w zak³adach me-
talurgicznych oraz u 40 pracowników zak³adu w³ókien-
niczego – 15 mê¿czyzn w wieku od 24 do 50 lat (œr.
33,5) i 25 kobiet w wieku od 25 do 47 lat (œr. 35,7).
Œredni sta¿ pracy mê¿czyzn zatrudnionych w zak³adzie
metalurgicznym wynosi³ od 0,5 do 6 lat (œr. 3,6), zaœ pra-
cowników zak³adu w³ókienniczego od 6 do 24 lat (œr. 10,4)
dla mê¿czyzn oraz od 6 do 23 lat (œr. 14,7) dla kobiet.

Ze wzglêdu na ró¿nice dotycz¹ce procesów techno-
logicznych oraz sta¿u pracy, wyniki badañ s³uchu uzy-
skane u pracowników obu zak³adów oceniano oddziel-
nie, wyodrêbniaj¹c tym samym dwie podgrupy badane
– krótko nara¿onych mê¿czyzn (podgrupa I) oraz pra-
cowników (mê¿czyzn i kobiet) ze œrednim i d³ugim sta-
¿em pracy (podgrupa II).

Kryteria w³¹czenia do badañ obejmowa³y: sta¿ pra-
cy w ha³asie min. 6 miesiêcy, wykluczenie patologii ucha
œrodkowego za pomoc¹ badania otoskopowego i audio-
metrii impedancyjnej, brak w wywiadzie innych czyn-
ników ni¿ ha³as mog¹cych uszkadzaæ s³uch oraz mini-
mum dwa badania s³uchu wykonane w odstêpie czasu
co najmniej 1 roku.

Do obu podgrup badanych dobrano odpowiednio
pod wzglêdem p³ci i wieku dwie podgrupy kontrolne I
i II, w sk³ad których weszli studenci i pracownicy biu-
rowi, nie nara¿eni zawodowo na ha³as. Podgrupa I liczy-
³a 18 mê¿czyzn, natomiast podgrupa II – 15 mê¿czyzn
i 25 kobiet.

Metody
U wszystkich osób przeprowadzono szczegó³owy

wywiad zawodowy i lekarski z wykorzystaniem specjal-
nie przygotowanej, obszernej ankiety. Ankieta zawiera³a
pytania dotycz¹ce wieku, p³ci, sta¿u pracy oraz rodzaju
wykonywanej pracy. Szczególn¹ uwagê zwracano na urazy
i zawroty g³owy, szumy uszne, zwyczaj s³uchania g³o-
œnej muzyki, u¿ywanie walkmanów, stosowanie leków
ototoksycznych, przebyte stany zapalne ucha œrodkowego,
choroby ogólnoustrojowe, mog¹ce wp³ywaæ na stan s³u-
chu, choroby dziedziczne, palenie papierosów, picie al-
koholu oraz s³u¿bê wojskow¹.

Do badañ audiometrii impedancyjnej u¿yto zesta-
wu ZO 2020 firmy Madsen. U ka¿dego z badanych
wykonywano badanie tympanometryczne i rejestrowa-
no odruchy z miêœnia strzemi¹czkowego dla czêstotli-
woœci 0,5, 1, 2, 4 i 5 kHz po stymulacji ipsilateralnej
tonem czystym o natê¿eniach 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 czêstotliwo-
sci od 0,125 do 8 kHz oraz dla przewodnictwa kostne-
go w zakresie czêstotliwoœci od 0,5 do 4 kHz.

Pomiary TEOAE wykonywano w cichym pomiesz-
czeniu laboratoryjnym u¿ywaj¹c zestawu ILO 92 Oto-
dynamics LTD, sprzê¿onego z komputerem IBM i dru-
kark¹ laserow¹ HP Laser Jet III P. Do badañ stosowano
sondy o wymiarach przystosowanych dla doros³ych z na-
³o¿on¹ miêkk¹ nak³adk¹ zapewniaj¹c¹ œcis³e przyleganie
do œcian przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Przed ba-
daniem program automatycznie sprawdza³ rezonans prze-
wodu s³uchowego oraz szczelnoœæ przylegania sondy.

W badaniu TEOAE rejestrowano odpowiedzi na
bodziec akustyczny typu trzask o obwiedni nieliniowej,
czasie trwania 80 mikrosekund i natê¿eniu ok. 80 dB SPL.
Czêstoœæ powtórzeñ bodŸca wynosi³a 50/sek, a czas ana-
lizy od 2,5 do 20 msek. Intensywnoœæ bodŸca stymuluj¹-
cego by³a automatycznie kompensowana w zale¿noœci od
wymiarów przewodu s³uchowego zewnêtrznego, zaœ
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odpowiedŸ uœredniana po 260 powtórzeniach. Po uœred-
nieniu otrzymywano dwie analizy, które porównywano.
Je¿eli ró¿nica miêdzy odpowiedziami by³a wiêksza od od-
powiedzi wynikaj¹cej z uœrednienia, to badanie kwalifi-
kowano jako nie nadaj¹ce siê do analizy. W odpowiedzi
brano równie¿ pod uwagê powtarzalnoœæ badania, kwali-
fikuj¹c jedynie do oceny odpowiedzi o wartoœci > 60%.

W ocenie badania TEOAE pod uwagê brano:
- poziom TEOAE,
- anailzê spektrum odpowiedzi w czêstotliwoœciach 1,

2, 3, 4 i 5 kHz.
Przy braku odpowiedzi w danej czêstotliwoœci (na ogó³
dla 5 kHz), jako wynik badania przyjmowano poziom
szumu.

Celem monitorowania stanu œlimaka u wszystkich
osób, po przeprowadzeniu badañ wstêpnych, wykonano
badania kontrolne: w podgrupach I – po roku i po dwóch
latach, w podgrupach II – jedynie po roku.

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
ocenie wyników tej samej grupy w czasie stosowano test
par skojarzonych. Ponadto oceniano zale¿noœci miêdzy
badaniem s³uchu a wiekiem i sta¿em pracy w nara¿eniu
na ha³as, stosuj¹c test wielowymiarowej regresji wielo-
krotnej.

WYNIKI

Badania wyjœciowe
Porównanie wyników wstêpnych badania audiome-

trii tonalnej w podgrupie badanej I i podgrupie kontrol-
nej I wykaza³o istotnie gorszy œredni próg s³uchu dla
czêstotliwoœci 6 kHz u osób nara¿onych na ha³as (ryc. 1).
Dla pozosta³ych czêstotliwoœci progi s³uchu nie ró¿ni³y
siê istotnie, jakkolwiek w podgrupie osób eksponowa-

Ryc. 1. Œrednie progi s³uchu w podgrupach w badaniu wstêpnym (opis
ró¿nic statystycznych w tekœcie)
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Ryc. 2. Widma odpowiedzi TEOAE w podgrupach w badaniu wstêpnym
(opis ró¿nic statystycznych w tekœcie)
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nych na ha³as dla wszystkich czêstotliwoœci by³y wy¿sze.
Porównanie wyników wstêpnych w podgrupie ba-

danej II i podgrupie kontrolnej II wykaza³o istotne ró¿-
nice miêdzy œrednimi progami dla wszystkich czêstotli-
woœci (ryc.1).

Porównanie wstêpnych wyników audiometrii tonal-
nej obu podgrup nara¿onych na ha³as wykaza³o brak
istotnych ró¿nic miêdzy progami s³uchu dla ¿adnej
z czêstotliwoœci, mimo istotnych ró¿nic w d³ugoœciach
sta¿u pracy w obu podgrupach (ryc.1).

Porównanie wstêpnych wyników wszystkich podgrup
wykaza³o najsilniejsz¹ emisjê otoakustyczn¹ w podgru-
pie kontrolnej I i w podgrupie kontrolnej II, s³absz¹
w podgrupie badanej I, zaœ najs³absz¹ u pracowników
d³ugo nara¿onych na ha³as (podgrupa badana II).
W podgrupie kontrolnej I wartoœci amplitudy odpowie-
dzi TEOAE zawiera³y siê w granicach od 1,3 do 18,3 dB
SPL (œr. 10,76 dB SPL), natomiast w podgrupie bada-
nej I od 0,8 do 20,5 dB SPL (œr. 8,98 dB SPL). W pod-
grupie kontrolnej II wartoœci amplitudy odpowiedzi
TEOAE zawiera³y siê w granicach od 1,9 do 17,1 dB
SPL (œr. 10,18 dB SPL), zaœ w podgrupie badanej II
w granicach od 0,4 do 17,8 dB (œr. 8,34 dB SPL). Po-
równanie œrednich wartoœci amplitud w podgrupach I
wykaza³o w badaniu wstêpnym niewielk¹, jednak¿e istot-
n¹ statystycznie ró¿nicê miêdzy tymi wartoœciami
(p<0,05). Porównanie œrednich amplitud w podgrupach
II wykaza³o w badaniu wstêpnym wysoce znamienn¹
ró¿nicê miêdzy tymi wartoœciami (p<0,01).

Analiza widma TEOAE wykaza³a we wszystkich pod-
grupach najsilniejsz¹ otoemisjê dla 1 kHz. Odpowiedzi
w podgrupie mê¿czyzn krótko nara¿onych na ha³as by³y
istotnie s³absze dla czêstotliwoœci 3 i 4 kHz w porówna-
niu z odpowiedni¹ podgrup¹ kontroln¹ (p< 0,01) (ryc. 2).
W podgrupie badanej II emisje otoakustyczne by³y istot-
nie s³absze w przedziale czêstotliwoœci od 2 do 4 kHz
(dla 2 i 3 kHz p<0,01, dla 4 kHz p<0,05), w porówna-
niu z odpowiedni¹ podgrup¹ kontroln¹ (ryc. 2).
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Monitorowanie s³uchu
W okresie 1-2 letniej obserwacji w ¿adnej z pod-

grup nie obserwowano istotnego dalszego pogorszenia
s³uchu w audiometrii tonalnej w porównaniu z bada-
niem wstêpnym.

Porównanie wyników TEOAE miêdzy podgrup¹ ba-
dan¹ I i kontroln¹ I w kolejnych latach obserwacji wy-
kaza³o, ¿e œrednia amplituda TEOAE u osób nara¿o-
nych na ha³as systematycznie zmniejsza³a siê w czasie.
W badaniu wstêpnym wartoœæ amplitudy odpowiedzi
TEOAE wynosi³a œrednio 8,98±4,06 dB SPL, po roku
7,45±3,94 dB SPL, a po dwóch latach 6,52±4,1 dB
SPL. Zmiany te by³y istotne statystycznie, po pierw-
szym roku na poziomie istotnoœci p<0,001 (w porów-
naniu ze stanem wyjœciowym), w drugim roku obserwa-
cji na poziomie istotnoœci p<0,01 (w porównaniu ze sta-
nem s³uchu po roku obserwacji).

Równie¿ w podgrupie kontrolnej I obserwowano
s³abniêcie sygna³u emisji otoakustycznej, jakkolwiek dy-
namika zmian by³a nieco mniejsza (po pierwszym i dru-
gim roku obserwacji na poziomie istotnoœci p<0,01).
Œrednie wartoœci amplitud TEOAE w tej podgrupie
w badaniu wstêpnym, po roku i po dwóch latach wyno-
si³y odpowiednio 10,76±3,89 dB SPL, 9,89±4,19 dB
SPL i 9,11±4,09 dB SPL.

Podobnie do zmian w ca³kowitym poziomie TEOAE,
analiza spektrum TEOAE w podgrupie osób nara¿onych
na ha³as wykaza³a systematyczne, istotne statystycznie
zmniejszanie siê nasilenia emisji otoakustycznej w okre-
sie 2 lat obserwacji, g³ównie dla czêstotliwoœci 1, 2 i 3 kHz
(ryc. 3). Zmiany w pierwszym roku obserwacji by³y
bardzo wysoce znamienne (p<0,001), natomiast w dru-
gim roku obserwacji wartoœci p wynosi³y: p<0,01 dla
1 kHz, p<0,001 dla 2 kHz i p<0,05 dla 3 kHz (w po-
równaniu do poziomu po roku obserwacji). Analiza wid-
ma TEOAE w podgrupie I kontrolnej równie¿ wykaza-
³a spadek nasilenia emisji otoakustycznej po roku, jed-
nak¿e zmiany (w zakresie czêstotliwoœci 1-3 kHz) by³y
mniej nasilone ni¿ w podgrupie nara¿onej na ha³as
(p<0,05), natomiast dodatkowo obejmowa³y czêstotli-

woœæ 4 kHz. W drugim roku obserwacji istotne zmiany
zarejestrowano jedynie dla czêstotliwoœci 1 i 2 kHz
(p<0,01) (ryc. 3).

Po roku obserwacji amplituda odpowiedzi TEOAE
w podgrupie II nara¿onej na ha³as zmniejszy³a siê istot-
nie (ze œredniego poziomu 8,34±4,18 dB SPL do po-
ziomu 7,05±4,39 dB SPL) (p<0,001). Równie¿ w pod-
grupie II kontrolnej obserwowano niewielki spadek am-
plitudy otoemisji (z wartoœci œredniej 10,18±3,63 dB
SPL do 9,73±3,8 dB SPL), jednak zmiany te nie by³y
istotne statystycznie.

Analiza widma TEOAE w podgrupie badanej II
wykaza³a w ci¹gu roku istotne zmniejszenie nasilenia
emisji otoakustycznej dla czêstotliwoœci 1 kHz
(p<0,001), 2 kHz (p<0,001), 3 kHz (p<0,01) i 4 kHz
(p<0,001), natomiast w podgrupie kontrolnej II jedy-
nie nieznaczne zmniejszenie emisji otoakustycznej dla
4 kHz (p<0,05) (ryc. 4).

Ryc. 3. Widma odpowiedzi TEOAE w podgrupie badanej I i podgrupie kon-
trolnej I w kolejnych latach obserwacji (opis ró¿nic statystycznych w tekœcie)
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Ryc. 4. Widma odpowiedzi TEOAE w podgrupie badanej II i podgrupie kontro-
lnej II w kolejnych latach obserwacji (opis ró¿nic statystycznych w tekœcie)
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Chc¹c porównaæ dynamikê s³abniêcia sygna³ów
TEOAE u osób nara¿onych w stosunku do grup kon-
trolnych oceniono istotnoœæ narastania ró¿nic miêdzy
œrednimi poziomami TEOAE miêdzy grupami w ko-
lejnych latach obserwacji (ryc. 5 i 6). Wykazano istotnie

  * p< 0,05

 ** p< 0,01

Ryc. 5. Ró¿nice amplitud TEOAE miêdzy podgrup¹ kontroln¹ I i podgrup¹
badan¹ I w kolejnych latach obserwacji
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Tabela I

Poziom TEOAE
sta¿ wiek

Wspó³czynnik regresji -0,14 -0,06
Wartoœæ p p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001 p>0,05

choroby, istotnych zw³aszcza w grupach wysokiego ry-
zyka, jakie stanowi¹ pracownicy wielu ga³êzi przemys³u
i transportu.

W ostatnich latach coraz wiêksze zainteresowanie
zyskuje mo¿liwoœæ wczeœniejszego, w porównaniu z kon-
wencjonalnym badaniem audiometrycznym, wykrycia
ubytków s³uchu wywo³anych ha³asem za pomoc¹ emisji
otoakustycznych. Ze wzglêdu na du¿¹ zmiennoœæ miê-
dzyosobnicz¹ w nasileniu emisji otoakustycznych, a co
siê z tym wi¹¿e du¿ym rozrzutem wartoœci normatyw-
nych, ocena wartoœci tego badania w monitorowaniu stanu
s³uchu polegaæ musi na odniesieniu ew. zmian do stanu
wyjœciowego u indywidualnej osoby lub porównania œred-
nich w wybranych grupach osób na przestrzeni czasu.

W badaniach w³asnych monitorowaniem objêto dwie
grupy pracowników zró¿nicowane pod wzglêdem sta¿u
pracy w nara¿eniu na ha³as. WyraŸne zró¿nicowanie sta-
¿owe pozwoli³o odnieœæ wyniki badañ emisji otoaku-
stycznych do dynamiki rozwoju uszkodzenia s³uchu
spowodowanego ha³asem. Wiadomym jest bowiem, ¿e
ha³as powoduje narastaj¹cy dynamicznie ubytek s³uchu
w pierwszych 5 latach nara¿enia, po czym dynamika ta
znacznie zmniejsza siê, osi¹gaj¹c plateau u osób ze sta-
¿em pracy 10-15 lat. Mimo ró¿nego sta¿u pracy, w kon-
wencjonalnym badaniu audiometrii tonalnej nie wyka-
zano istotnych ró¿nic miêdzy grupami osób krótko i d³u-
go nara¿onych zawodowo na ha³as. Wynikaæ to mo¿e
z dobrej ochrony s³uchu za pomoc¹ ochronników s³u-
chu. Co wiêcej, progi s³uchu nie zmienia³y siê istotnie
statystycznie w okresie 1-2 lat obserwacji.

U osób z krótkim sta¿em pracy w czasie dwóch lat
obserwacji poziomy TEOAE istotnie obni¿a³y siê z ka¿-
dym kolejnym rokiem pracy w nara¿eniu na ha³as, mimo
braku zmian w audiometrii tonalnej. Spadek poziomu
TEOAE nastêpowa³ szybciej w grupie nara¿onej ni¿
w dobranej wiekowo i pod wzglêdem p³ci grupie kon-
trolnej. Wskazuj¹ na to zarówno bezwzglêdne spadki
wartoœci odpowiedzi TEOAE, jak i istotne statystycz-
nie narastanie ró¿nic w poziomach odpowiedzi TEOAE
miêdzy grup¹ nara¿on¹ i kontroln¹.

Bior¹c pod uwagê, ¿e znacz¹ce zmiany TEOAE
u osób nara¿onych na ha³as obserwowane by³y mimo bra-
ku zmian w audiometrii tonalnej, mo¿na wnioskowaæ
o wiêkszej przydatnoœci pomiarów otoemisji w monito-
rowaniu niewielkich zmian w œlimaku. Badania w³asne
potwierdzi³y zatem, ¿e zniszczenie ucha wewnêtrznego
znajduje swe odbicie w os³abianiu siê sygna³u TEOAE.
Jest to zgodne z wynikami innych autorów, którzy opie-
raj¹c siê na jednorazowych badaniach, poœrednio doszli
do podobnych wniosków [7,9,10].

W dotychczasowych doniesieniach wielu autorów
zwraca uwagê na redukcjê amplitudy TEOAE u osób na-
ra¿onych na ha³as, mimo prawid³owych wyników audio-
metrii tonalnej [11,12,13,14,15]. Opisywano ponadto

wiêksze ró¿nice œrednich w podgrupach I dla czêstotli-
woœci 1 kHz (po roku i po 2 latach), 2 kHz (po 2 latach)
i 3 kHz (po roku i 2 latach). Podobn¹ zale¿noœæ wyka-
zano w stosunku do podgrup II. Po roku obserwacji ró¿-
nice œrednich TEOAE by³y istotnie wiêksze dla wszyst-
kich badanych czêstotliwoœci tj. 1, 2, 3, 4 i 5 kHz.

Ocena wp³ywu ha³asu i wieku na poziom emisji
otoakustycznej

Celem oszacowania wp³ywu ha³asu, w porównaniu
z procesem starzenia siê, na poziom emisji otoakustycz-
nych, dla ca³ej badanej grupy pracuj¹cej w nara¿eniu na
ha³as oceniono zale¿noœæ miêdzy nasileniem emisji a sta-
¿em pracy i wiekiem, stosuj¹c analizê regresji wielokrot-
nej. Wykazano bardzo wysoce znamienn¹ zale¿noœæ
miêdzy amplitud¹ TEOAE a sta¿em pracy w nara¿eniu
na ha³as i brak takiej zale¿noœci miêdzy amplitud¹ TEO-
AE a wiekiem (tab.I)

  * p< 0,05
 ** p< 0,01
*** p< 0,001

Ryc. 6 Ró¿nice amplitud TEOAE miêdzy podgrup¹ kontroln¹ II i podgrup¹
badan¹ II w kolejnych latach obserwacji
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DYSKUSJA

Przewlek³e nara¿enie na ha³as o wysokim poziomie
powoduje nieodwracalne odbiorcze uszkodzenie s³uchu,
które w pocz¹tkowym okresie ma charakter czysto œli-
makowy i jest wyrazem wybiórczego uszkodzenia ko-
mórek s³uchowych zewnêtrznych. Nieodwracalnoœæ
zmian powodowanych przez ha³as jest szczególnym
bodŸcem dla poszukiwania skutecznych metod profi-
laktyki tych uszkodzeñ, w tym wczesnego rozpoznania
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zawê¿enie spektrum odpowiedzi zw³aszcza w zakresie
czêstotliwoœci wysokich w porównaniu do zapisów u osób
zdrowych, nie nara¿onych na dzia³anie ha³asu [2,5]. Zda-
niem Collet i wsp., TEOAE wczeœniej wykrywa utratê
s³uchu spowodowan¹ ha³asem ni¿ audiometria tonalna
[3]. Podobnego zdania s¹ Hotz i wsp. [11]. Engdahl
uwa¿a, ¿e TEOAE jest bardziej czu³a i powtarzalna ni¿
audiometria tonalna w wykrywaniu niewielkich zmian
w œlimaku [13]. Za pomoc¹ TEOAE najdok³adniej
mo¿na wykryæ uszkodzenie s³uchu w zakresie czêsto-
tliwoœci 1-4 kHz, zaœ poni¿ej i powy¿ej tych czêstotli-
woœci ocena jest mniej satysfakcjonuj¹ca [13]. Attias
i wsp. stwierdzili, ¿e wraz ze wzrostem progu s³uchu

maleje poziom TEOAE w ka¿dej testowanej czêstot-
liwoœci (1, 2, 3, 4 kHz).

Reasumuj¹c, wyniki badañ wskazuj¹, ¿e nara¿enie
na ha³as jest istotnym czynnikiem powoduj¹cym spadek
sygna³u TEOAE. Badanie TEOAE wydaje siê byæ czul-
sze w porównaniu z audiometri¹ tonaln¹ w monitoro-
waniu skutków dzia³ania ha³asu na ucho wewnêtrzne;
dotyczy to zarówno wczesnej fazy, jak i zaawansowa-
nych stadiów rozwoju uszkodzenia. Badanie TEOAE
powinno byæ zatem zalecane w profilaktyce zawodowych
uszkodzeñ s³uchu jako badanie uzupe³niaj¹ce w tych
placówkach, które dysponuj¹ odpowiedni¹ aparatur¹
pomiarow¹.


