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W pracy opisano rozwój badañ nad opornoœci¹ akustyczn¹ narz¹du
s³uchu. Przedstawiono znaczenie ró¿nych parametrów tympanometrycznych
w diagnostyce audiologicznej.
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The authors describe the development of acoustic impedance research,
especially in the first half of the XX-th century. Significance of various tympanometric measures for audiological diagnosis is presented.
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Rozwój audiometrii impedancyjnej
Idea badania ucha œrodkowego za pomoc¹ pomiarów akustycznych zosta³a opracowana w 1867 roku przez
Lucae [1]. Przy u¿yciu otoskopu interferencyjnego stara³ siê on znaleŸæ zale¿noœæ miêdzy intensywnoœci¹ odbitego dzwiêku nadawanego do przewodu s³uchowego
zewnêtrznego a rodzajem upoœledzenia s³uchu. Za³o¿enia impedancji akustycznej poda³ w 1919 roku Webster
[2]. Dalsze prace nad akustyczn¹ opornoœci¹ ucha œrodkowego by³y prowadzone przez Inglis, Gray i Jenkins
[3] w Bell Telephone Laboratories . Zastanawiali siê oni,
czy zmian¹ impedancji w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym mo¿na t³umaczyæ zaobserwowane ró¿nice
w polu s³uchowym. West [4] analizowa³ cechy opornoœci za pomoc¹ elektroakustycznego urz¹dzenia, które by³o
po³¹czone z uchem s³uchawk¹ telefonicz¹. Celem jego
badañ by³o stworzenie sztucznego ucha, które mo¿na
by by³o zastosowaæ przy konstrukcji aparatu telefonicznego. Zaobserwowa³ on, ¿e przy niskiej czêstotliwoœci
faza akustycznej reaktancji jest ujemna oraz stanowi
g³ówn¹ sk³adow¹ impedancji. Sugerowa³ równie¿ wzrost
akustycznej rezystancji wraz ze wzrostem czestotliwoœci
dŸwiêku. Tröger [5] potwierdzi³, ¿e przy niskich czestotliwoœciach tonu próbnego g³ówn¹ komponent¹ impedancji jest reaktancja. Choæ przyznawa³, ¿e badania
jego obarczone by³y du¿ym b³êdem to uzyskane wyniki
s¹ zgodne z dzisiejsz¹ wiedz¹. Geffcken [6] wykorzystuj¹c technikê Trögera bada³ pacjenta, który mia³ zdolnoœæ do dowolnego skurczu mieœnia strzemi¹czkowego.
Stwierdzi³ on, ¿e zmiany impedancji wywo³ane skurczem tego¿ miêœnia dotycz¹ g³ównie reaktancji. W 1934

roku Schuster [7] zbudowa³ mechaniczny mostek do
okreœlenia akustycznej impedancji ró¿nych materia³ów.
Zosta³ on zaadoptowany do pomiarów impedancji ucha
œrodkowego przez Waetzmanna [8]. Metz [9] opieraj¹c
siê na wczeœniejszych pracach Bekesyego i Waetzmanna
zmodyfikowa³ mostek Schustera. Prace nad impedancj¹
rozpocz¹³ w 1939 roku w Kopenhadze. Pod koniec 1943
roku Metz z grup¹ duñskich wspó³pracowników zmuszony by³ opuœciæ kraj, emigruj¹c do Szwecji. Metz okreœla³ akustyczn¹ absorpcjê w uszach zdrowych i patologicznie zmienionych. Stwierdzi³ on, ¿e nawet ma³e zmiany ciœnienia w uchu œrodkowym daj¹ nie tylko mierzalne, ale znaczne ró¿nice w impedancji. Jako pierwszy
wykorzysta³ próg odruchu mieœnia strzemi¹czkowego do
obiektywizacji objawu wyrównania g³oœnoœci.
W szóstej dekadzie XX wieku dosz³o do znacznego
rozwoju aparatury pomiarowej. W 1957 w Danii zosta³
zbudowany pierwszy, ogólnie dostêpny, elektroakustyczny tympanometr Madsen ZO 61. W USA Zwis³ocki [10] stworzy³ podstawy dla wykorzystanego przez
Grason-Stadler Company mechanicznego mostka impedancyjnego. Anderson, Holmgren i Holst [11] u¿yli
terminu tympanometria przy ocenie przewodnictwa
kostnego poprzez pomiar ciœnienia akustycznego w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym. Terkildsen [12] dla oceny ruchów b³ony bêbenkowej zastosowa³ bardzo czu³y
manometr, zdolny zarejestrowaæ zmianê ciœnienia wywo³an¹ zmian¹ objêtoœci przewodu s³uchowego zewnêtrznego o 1 mm3. Pozwoli³o to zwiêkszyæ czu³oœæ metody
Metza przy ustalaniu progu odruchu miêœnia strzemi¹czkowego. Fakt, i¿ ciœnieniu ucha œrodkowego odpowiada
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ciœnienie w przewodzie s³uchowym, przy którym ma miejsce najwiêkszy procent absorpcji dzwiêku, ustali³ Thomsen [13]. Okreœlenie „tympanometria”, w znaczeniu jakie
jest u¿ywane dzisiaj, wprowadzili Terkildsen i Thomsen.
Do pomiarów stosowali urz¹dzenie Madsen ZO 61. Od
tego czasu tj. od roku 1959 rozpoczyna sie niejako nowa
era w obiektywnych badaniach funkcji ucha œrodkowego.
Autorzy ci przedstawili zmiany impedancji akustycznej
w zale¿noœci od zmian ciœnienia w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym. Potwierdzili wczeœniejsze doniesienia, ¿e maksimum energii dŸwiêkowej jest przenoszone
przez struktury ucha œrodkowego, je¿eli ciœnienie po obu
stronach b³ony bêbenkowej jest równe. W uszach zdrowych ciœnienie jest to bliskie ciœnieniu atmosferycznemu.
Szereg autorów zwraca du¿¹ uwagê na zagadnienia zwi¹zane z odruchem miêœnia strzemi¹czkowego. Niemeyer
i Sesterhenn [14], a tak¿e Jerger [15] wykorzystali róznice w wartoœciach progu odruchu miêœnia strzemi¹czkowego dla tonu czystego i bia³ego ha³asu dla obliczenia
wartoœci progu s³uchowego. Anderson [16] wprowadzi³
test zanikania odruchu miêœnia strzemi¹czkowego do diagnostyki guzów nerwu przedsionkowo-œlimakowego.
W 1974 roku Alberti i Jerger [17] oraz Linden [18]
przedstawili wyniki pomiarów impedancji dokonanych
przy zastosowaniu tonów próbnych o czêstotliwoœci
wiêkszej ni¿ 220 Hz, to jest 660 Hz i 800 Hz. Otrzymali tympanogramy dwuszczytowe, których wystêpowanie w ró¿nych patologiach ucha œrodkowego przed-
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stawi³ Coletti [19]. Wed³ug tego autora tympanogram
dwuszczytowy jest niejako patognomiczny dla przerwania ci¹g³oœci ³añcucha kosteczek s³uchowych, a wiêc
w schorzeniach zwi¹zanych z obni¿eniem czêstotliwoœci rezonansowej ucha œrodkowego. Sugeruje on wykorzystanie tympanometrii wieloczêstotliwoœciowej u chorych z naruszeniem ciag³oœci ³añcucha kosteczek z powodu: urazu, przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego,
czy te¿ po interpozycji. Vanhuyse, Creten i Van Camp
[20] zajmuj¹c siê tympanometri¹ wieloczêstotliwoœciow¹
stwierdzili, ¿e tympanogramy dwuszczytowe dotycz¹
przede wszystkim uszu chorych, aczkolwiek w niewielkim odsetku, wynosz¹cym 5-10% ogólnej populacji,
obserwowaæ je mo¿na równie¿ w uszach zdrowych.
W 1984 roku Funasaka [21] doniós³ o tzw. „sweep
- frequency” tympanometrii, w której przy sta³ym ciœnieniu w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym s¹ rejestrowane zmiany impedancji wywo³ane ciag³¹ zmian¹
czêstotliwoœci tonu próbnego. Holte i wsp. [22] badaj¹c
jednoczeœnie sk³adowe admitancji tj. suspektancji i konduktancji wykazali ró¿nice parametrów tympanometrycznych u noworodków i doros³ych. Jednoczesny zapis zmian admitancji i k¹ta fazy w zale¿noœci od ró¿nego kierunku zmian ciœnienia w przewodzie s³uchowym
zewnêtrznym znacznie zwiêksza czu³oœæ i swoistoœæ tympanometrii wieloczêstotliwoœciowej. Aktualnie audiometria impedancyjna stanowi integraln¹ czêœæ wspó³czesnej
diagnostyki audiologicznej.
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