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Zjawisko deprywacji słuchu
- problem większości protezowanych pacjentów
Auditory Deprivation
- the Problem oC Patients Fitted with Hearing Aids
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Streszczenie
Praca prezentuje zjawisko utraty zdolności rozumienia mowy stwierdzane u pacjentów jednostronnie aparatowanych w badaniach audiometrii mowy.

Summary
This article presents phenomenon
fitting during speech lests.

ar auditory deprivation

observed in patients with monaural

Istnieje wiele powodów, dla których wskazane jest obuuszne protezowanie osób
z ubytkiem słuchu. Wśród korzyści odnoszonych przez niedosłyszących pacjentów
do najczęściej wymienianych należą poprawa rozumienia mowy oraz możliwość
słyszenia kierunkowego. Istotnym argumentem przemawiającym za obuusznym
aparatowaniem jest również - nie zawsze doceniane przez lekarzy - zjawisko
deprywacji słuchu powstające w nie aparatowanym uchu. Jeśli bowiem do ośrod
kowego układu nerwowego przez dłuższy czas nie dociera z jednego ucha wystarczająco wiele bodźców, dochodzi do stopniowej utraty umiejętności ich analizy.
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przeszło
Zjawisko deprywacji słuchu jest przedmiotem badań trwających już
w
bodźcó
ie
15 lal. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, iż asymetria w dopływ
prowadzi do
akustycznych do mózgu, powstająca przy jednousznym aparatowaniu,
uje się
Obserw
.
aparatu
bez
ucho
pogorszenia rozumienia mowy odbieranej przez
od
czasu
upływu
ącą
przy tym znaczną indywidualną zmienność osobniczą dotycz
ację słuchu,
jednousznego aparatownia do chwili, w której stwierdza się depryw
Audi/ory
(ang.
aparatu
bez
uchu
w
czyli wyraźne pogorszenie rozumienia mowy
ten
okres
r.
1992
w
Depriva/ion E.ffect). Według badań Silmana opublikowanych
lata. Są to
waha się od dwunastu m iesięcy do dwunastu lat i średnio wynosi cztery
zatem zmiany postępujące bardzo powoli.
poprawa
Obserwowano przy tym, iż w większości przypadków jest możliwa
aparatu, pod
rozumienia mowy w uchu nie aparatowanym po założeniu na nie
długi czas.
warunkiem, że od chwili jednousznego aparatowania nie upłynął zbyt
zenia
pogors
się
enia
pojawi
tu
Silman określa go na jeden rok, licząc od momen
aparanie
uchu
rozumienia mowy w teście SRS (ang. Speech Recognition Score) w
towanym.
wynikach
Co ciekawe, pogorszenie to nie znajduje odzwierciedlenia ani w
rozuprogu
iach
audiometrii tonalnej (ang. Pure Tone Threshold), ani w wartośc
mienia mowy w audiometrii słownej (ang. Speech Reception Threshold).
stosowany
Jest ono obserwowane wówczas, gdy w czasie testu jako bodziec jest
słownej
etrii
audiom
w
onego
sygnał mowy większy (na przykład o 40 dB) od określ
, a uzyskany
progu rozumienia mowy. Badanie to jest zatem testem nadprogowym
(SRS, ang.
w procentach wynik określany jest jako stopień rozumienia mowy
pacjentów,
67
udział
brało
a
Speech Recognition Score). W badaniach Silman
najpierw
23
a
z których 44 aparatowanych było jednousznie (grupa kontrolna),
badano próg
jedno-, a następnie obuusznie. U wszystkich testowanych osób
etrii słownej
audiom
w
mowy
słyszenia w audiometrii tonalnej, próg rozumienia
oraz stopień rozumienia mowy określany testem SRS.
waniu
Pomiary prowadzone były bezpośrednio przed i przez 4 lata po zastoso
zanych
powtar
SRS,
testów
aparatów. Niżej przedstawione zostaną różne wyniki
w pierwszej
u tych pacjentów w miarę upływu czasu. U wszystkich badanych
protezowane było ucho prawe, a następnie drugim aparatem ucho lewe

I.

CAŁKOWICIE

V..ynik teslu SRS (%)

:

jednoNa ryc. 1 przedstawiono przypadek pacjenta, który został aparatowany
testu SRS
usznie po stronie prawej. Widać, że w początkowym okresie wyniki
badań
Według
uchu.
tym
w
wskazują na stopniową poprawę rozumienia mowy
stu
dwuna
do
Gateho use'a czas niezbędny do jej uzyskania może trwać nawet
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Aparalowanie prawego ucha

Aparatowanie lewego ucha

Czas

rozumienia mowy
Ryc . t. Jedno- i obuuszne wyniki testu SRS w funkcji czasu; pełna poprawa
ego
słuchow
aparatu
aniu
w lewym uchu po zastosow
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już dalszej
tygodni: Po upływie .tr~ech miesięcy rozumienie mowy nie ulega
zdolność
traci
wo
popra' ;le . W przeclwlenstwle do ucha prawego lewe stopnio
SRS. Proces
rozumlema mowy, aż do osiągnięcia stałego poziomu wyników testu
wolniej od
deprywacji słuchu w nie aparatowanym uchu przebiega wyraźnie
m.
aparate
z
poprawy obserwowanej w uchu
enia
W obu przypadkach, zarówno przy poprawie jak i pogorszeniu rozumi
indywidualmowy, czas potrzebny do osiągnięcia stałych wyników testu SRS jest
osób.
h
różnyc
u
y
me zmienn
lędnych.
. Z tego względu na wykresie na osi czasu nie podano wartości bezwzg
drugi, rozuJesh po pewnym czasie korzystania zjedne go aparatu pacjent otrzymał
poprawiać.
się
ało
zaczyn
wo
mleme mowy w później aparatowanym uchu stopnio
z punktu
_
lewego
W przykładZie prz~dstawionym na ryc. 1 powrót funkcji ucha
ty. Badania
Widzenia rozumienia mowy wyznaczonego w teście SRS - był całkowi
aniem
rozumiem a mowy przeprowadzano oddzielnie dla każdego ucha z maskow
ryc. I
(na
nym
obuusz
ucha me badanego. Wynik testu SRS uzyskany przy badaniu
prawa strona wykresu) także wykazał dobre rozumienie mowy.

kolejności

(obuusznie).

problem większości protezowanych pacjentów
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aparaW niektórych przypadkach poprawa rozumienia mowy w później
ia
założen
mimo
towanym uchu me Jest pełna. Jak przedstawiono to na ryc. 2,
acji słuchu
aparatu słuchowego efekt powstałej wcześniej w lewym uchu depryw
łowo.
prawid
o
wypadł
nym
obuusz
pozostał trwały. Rozumienie mowy w badaniu
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Ryc. 2. Jedno- i obuuszne wyniki testu SRS w funkcji czasu; częściowa poprawa rozumienia
mowy w lewym uchu po zastosowaniu aparatu słuchowego
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III. CZĘŚCIOWO ODWRACALNA DEPRYWACJA SŁUCHU
Z POGORSZENIEM ROZUMIENIA OBUUSZNEGO
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niż w drugim, niekiedy nie akceptują dwóch aparatów
Osoby te mają WIększy komfort korzystając z jednego aparatu, dopasowanego na ucho z szerszym zakresem dynamiki słuchu.

dynamiki

'o".Ynik teslu SRS (%)

100
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Czas

Ryc. 3. Jedno- j obuuszne wyniki testu SRS w funkcji czasu; częściowa poprawa rozumienia
mowy w lewym uchu po zastosowaniu aparatu słuchowego, połączona z gorszym
obuusmym rozumieniem mowy

Obserwowano również przypadki niekorzystnego efektu stosowania drugiego
aparatu. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, wyniki testu SRS uzyskane w każ
dym uchu oddzielnie wskazują na częściowe zmniejszenie deprywacji słuchu
w uchu później aparatowanym. Niemniej, jak przedstawiono to na ryc. 3, rozumienie mowy mierzone obuusznie uległo pogorszeniu, co w praktyce oznacza brak
akceptacji noszenia dwóch aparatów słuchowych przez pacjenta. Podobne zjawisko
obserwuje się niekiedy również u osób z jednostronną wadą wzroku. Jeśli w jednym oku brak jest dobrej ostrości wzroku, wyniki testów obuocznych mogą być
gorsze niż przy badaniu jednego, dobrze widzącego oka.
Patofizjologia zjawiska gorszego rozumienia mowy przy obuusznym aparatowaniu (ang. Binaural lnterference) nie jest do końca jasna. Wydaje się, że
w takich przypadkach właściwym postępowaniem jest jednouszne - po stronie
z lepszym rozumieniem mowy - protezowanie słuchu_ Wśród przyczyn gorszego
rozumienia mowy przy obuusznym aparatowaniu można wymienić zaburzenia procesu integracji w ośrodkowym układzie nerwowym. U części osób z uszkodzeniem
słuchu występuje nie tylko uszkodzenie odcinków obwodowych drogi słuchowej,
ale także dysfunkcja odcinków centralnych. W niektórych przypadkach procesy
kojarzenia informacji otrzymywanych z obu uszu mogą przebiegać tak mało
sprawnie, że osoby te będą miały większą korzyść z protezowania jednego ucha.
podobnie osoby cierpiące na diplacusis są złymi kandydatami do wzmocnienia
obuusznego z powodu zaburzeń różnicowania częstotliwości- Również pacjenci,
u których w jednym uchu występuje niższy poziom dyskomfortu (węższy zakres

Zjawisko g?rszego rozumienia mowy przy obuusznym aparatowaniu zostało
przesledzone przez Jergera. Obserwował on korelację wyników testu
r~zumlema mowy (SRS) ~ra~ p~owadzonych równolegle badań elektrofizjologIcznych w zakresIe potencjałow sredniolatencyjnych (ang. Middle Latency Auditory Evoked Poten/ials)_
W~daje się prawdopodobne:, że jednouszne protezowanie obustronnych
u?ytkow słuchu. moze pr?wadzlc do pogorszenia umiejętności precyzyjnego
rozmcowama zmIan natęzen I cZęStOtlIWOŚCI tonów w uchu później aparatowanym.
Wraz ~e zmIanamI degene~acYJnyml struktur drogi słuchowej w ośrodkowym
układzIe nerwowym, odpowIedzIalnymI za integrację bodźców słuchowych z obu
us~~, moze to w konsekwencji prowadzić do gorszego rozumienia mowy po
opoznlOnym w czasIe protezowaniu drugiego ucha (ang. Late Onset Audi/ary
DeprlVatLOn).
Zjawisko deprywacji słuchu w nie aparatowanym uchu zostało potwierdzone
w WIelu mezaleznych badamach. Stwierdzono również, że w później protezowanym uchu mozna uzyskać częściową lub całkowitą poprawę wyników testu
rozumle~la mow,Y. Pomeważ czas niezbędny do jej uzyskania z reguły jest długi,
w mektorych zas przyp~dkach deprywacja może być trwała, należy dążyć do zapoble~enIa jej. powstamu u każdego niedosłyszącego pacjenta. Obuuszne aparatowame ubytko~ słuchujestzatem w pełni zasadnym postępowaniem, poprawiając
n~e tylko rozumleme mowy I komfort słyszenia, ale także - a może przede wszystkIm - zapobIegająC z)"wlsku deprywacji słuchu.
dokładme
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