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Streszc zenie
Autorzy przeanalizowali słuchowe odpowiedzi z pnia mózgu u 30 pacjentó
w, kt6rych wiek
wahał się pomiędzy 51 a 73 rokiem życia. Uzyskan
e wartości latencji wskazują, że ich wzrost
w okresie starczym jest bardziej związany z kształtem ubytku słuchu
niż z wiekiem . Nasze
badania wskazują, że głuchota starcza jest głównie związana ze zmianam
i w pniu mózgu.

Summ ary
The authors evaluated audi tory brainstem responses in a group of 30
patients aged 51-73
years . The results indicate that the latency chan ges of ABR wavefor
ms are more due to
configuration of the hearing 10ss rather than aging alone. Our data
agree with findings that
presbyacusis is mainly due to a brainstem impairment.
Wśród

osób powyżej 50 roku życia niedosłuch starczy stanowi najczęstszą
czuciowo-nerwowego ubytku słuchu [Hall 1992] . Proces starzenia się
drogi słuchowej dotyczy niemal każdego jej odcinka, doprowadzają
c przede
wszystkim do zaniku elementów zmysłowych narządu Cortiego
i prążka
naczyniowego, jak również do zmian zwyrodnieniowych w zwoju spiraln
ym
oraz w jądrach nerwu ślimakowego [pruszewicz 1992]. Niektórzy
badacze
[Otto & McCandless 1982; Rosenhall, Pedersen 1985] uważają jednak
, że
głuchota starcza spowodowana jest głównie zmiana
mi w pniu mózgu .
Opóin iona transmisja synaptyczna związana z wiekiem, a spowodowan
a
zmniejszeniem się liczby neuronów i zmianami przepuszczalności
ich błon
formę
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przyczynia się do zmniejszenia amplitudy i wzrostu latencji w słuchowych
odpowiedziach z pnia mózgu [Johansen, Lehn 1984]. Latencja, według Muś
ka, jest wiarygodnym i najważniejszym parametrem badania [zob.: Katz
1993]. Doniesienia na temat zależności pomiędzy wiekiem a latencją fal
1-V różnią się, a stopień oraz istota zmian centralnych są wciąż niejasne.
Przyjmuje się, że powyżej 55 roku życia latencja wzrasta o ok. 0,2 ms [Hall
1992]. Szereg badań wskazuje, że latencje fali V w ABR wzrastają systematycznie z wiekiem [Jerger, Hall 1980].
Opracowania innych autorów podają, że wpływ wieku na słuchowe odpowiedzi z pnia mózgu jest niewielki w tych przypadkach, w których efekt
presbyacusis nie występuje lub jest mały [Beagley, Sheldrake 1978; OUo
& McCandJess 1982]. Dane te wykazują nieznaczne wydłużenie latencji fal
I, III, V, jak również interwału fal I-V.

wieku na

odpowiedzi z pnia mózgu
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II. WYNIKI
Średni ubytek słuchu wynosił 23 dB w grupie I, a w grupie z zaawan-

sowanym niedosłuchem starczym zawierał się od 30 do 45 dB (śr. 36 dB).
Tympanometria we wszystkich przypadkach była prawidłowa.
W grupie I średnie wartości latencji fal I i III oraz interwałów: I-III,
III-V, I-V wykazywały mało znaczący wzrost w porównaniu z grupą kontrolną ~sób z prawidłowym słuchem, z wyjątkiem latencji fali V (tab. I).
W grupIe osób z zaawansowanym niedosłuchem starczym (grupa II) średnie
wartości latencji fal III i V wzrasta~y w sposób istotny w porównaniu z grupą
kontrolną, Jak rówmeż z grupą I. Srednie interwały fal I-III w obu grupach
nie wykazywały istotnych różnic statystycznych w porównaniu z grupą kontrolną· W analizie stwierdzono również widoczne wydłużenie średniej wartości interwału I-V, w tym szczególnie jego odcinka III-V w grupie II.

I. MATERIAL I METODA
Przebadano 30 pacjentów w wieku 51-73 lat, wykonując u nich każdo
razowo audiometrię tonalną, impedancyjną oraz ABR. Żadna osoba nie chorowała na schorzenia otologiczne ogólne oraz nie miała ubytku słuchu spowodowanego urazem akustycznym.
Pacjentów podzielono na dwie grupy zgodnie ze średnim ubytkiem słuchu
w audiometrii tonalnej w częstotliwościach mowy: 0,5, l, 2 i 4 kHz.
Grupa I (11 osób - 3 kobiety, 8 mężczyzn): pacjenci z prawidłowym
słuchem, jak również z objawami niewielkiej głuchoty starczej i średnią
ubytku słuchu do 29 dB; ich wiek zawierał się w granicach 51-71 lat (śr.
59 lat).
Grupa II (19 osób - 2 kobiety, 17 mężczyzn): pacjenci z bardziej zaawansowanymi objawami głuchoty starczej, o średniej ubytku powyżej 30 dB
i rozpiętości wieku 51-73 lat (śr. 61 lat).
Grupę kontrolną stanowiło 12 pacjentów ze słuchem prawidłowym (śred
nia w audiometrii tonalnej < 20 dB) w wieku 19-40 lat (śr. 26 lat).
Badania słuchowych odpowiedzi z pnia mózgu wykonano przy użyciu
aparatu polskiej produkcji EPTEST, stosując trzask szerokopasmowy o polaryzacji naprzemiennej, z częstotliwością 311sek, zakresie filtrowania 0,2-2
kHz i natężeniu bodźca 80 dB nHL. Audiometrię tonalną oraz impedancyjną
wykonywano przy użyciu aparatów Grason-Stadler GSI 16 i GSI 33.
Porównano wartości latencji fal: I, III, V oraz interwałów fal: I-III, III-V
i I-V pomiędzy obu grupami i grupą kontrolną.

słuchowe

III. PODSUMOWANIE
. Wyniki naszych badań pokrywają się z innymi danymi sugerującymi
mewIelkI, 0,1-0,2 ms, wzrost latencji fal: I, III, V wraz z niewielkim wzrostem ich interwałów, który związany jest z wiekiem [Jerger, Hall 1980;
Katz 1993]. Porównując latencje w grupach: I, II i kontrolnej, można sądzić,
że ich wydłużenie w ABR zależy bardziej od obecności głuchoty starczej,
a tym samym od kształtu ubytku słuchu niż od wieku jako takiego [Hall
1992; Ottaviani, Maurizi 1991]. Istotny wzrost interwału III-V, a tym samym
I-V w grupie II, w odniesieniu do grupy kontrolnej, jak również do grupy I
potwierdza opóźnienie czasu transmisji w pniu mózgu, co jest zgodne z innymi doniesieniami [Hall 1992; Rosenhall, Pedersen 1985].
Tab l

Wartości

latencji fal oraz ich

rupa I < 29 dB
51-71 lat

Grupa

średnia

(SD)

I

1,76

m

Grupa II > 30 dB
51-73 lat

istotność

średnia

(SD)

(0,07)

1,82

(0,09)

3,98

(0,11)

4,07

(0,15)

V

5,93

(0,13)

6,14

(0,16)

I-m

2,20

(0,11)

2,21

(0,13)

m-v

1,95

(0,10)

2,06

(0,15)

I-V

4,13

(0,14)

4,26

(0,17)

** P <0,001 , * P < 0,005

interwałów

**

(tes!t-Studenta)

Grupa kontrolna
19-40 lat
średnia

(SD)

1,70

(0,11)

**

3,88

(0,17)

**

5,74

(0,17)

2,13

(0,08)

**

1,86

(0,10)

*

4,02

(0,13)

istotność
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