
Wprowadzenie
Najwa¿niejszym, a jednoczeœnie najtrudniejszym

zadaniem w audiometrii potencja³ów wywo³anych stanu
ustalonego jest obiektywny pomiar progu s³yszenia. Znaczna
czêœæ wydanych dotychczas publikacji jest poœwiêcona temu
zagadnieniu [Dimitrijevic (i in.) 2002; Cone-Wesson 2002;
Picton (i in.) 2003; Luts, Wouters 2004; 2005]. 

Oszacowanie audiometrycznego progu s³yszenia dla
okreœlonej czêstotliwoœci (rekonstrukcja audiogramu tonal-
nego metod¹ obiektywn¹) obejmuje dwa etapy:

1) wyznaczenie progu odpowiedzi ASSR (progu elek-
trofizjologicznego),

2) estymacja progu psychoakustycznego na podstawie
znanych funkcji predykcyjnych.

Poszukiwanie progu odpowiedzi ASSR jest prowadzone
generalnie tymi samymi metodami, jakie stosuje siê w bada-
niach progowych przy pomocy s³uchowych potencja³ów pnia
mózgu ABR. Najczêœciej rejestruje siê ci¹g odpowiedzi dla
malej¹cych poziomów bodŸca, a¿ do zaobserwowania za-
niku odpowiedzi. 

W badaniach potencja³ów ASSR, podobnie jak w innych
metodach elektrofizjologicznych, przyjmuje siê na ogó³, ¿e
poziomem progowym jest najni¿szy, na którym zaobser-
wowano odpowiedŸ. Decyzja o wykryciu (b¹dŸ braku)
odpowiedzi jest generowana automatycznie przez urz¹dze-
nie pomiarowe na podstawie analizy statystycznej reje-
strowanych odpowiedzi. Statystyczny charakter mierzonej
wielkoœci – zarówno sygna³u odpowiedzi, jak towarzysz¹ce-
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Streszczenie

Powszechnie stosowan¹ obiektywn¹ metod¹ badania progu s³yszenia s¹ do chwili obecnej s³uchowe odpowiedzi wywo³ane pnia mózgu (ABR).
Niemniej, pomiary s³uchowych odpowiedzi stanu ustalonego (ASSR) nabieraj¹ znaczenia i staj¹ siê interesuj¹c¹ alternatyw¹ dla dotychcza-
sowych metod. Na obecnym etapie rozwoju tej metody niezbêdne jest wykonanie szeregu badañ umo¿liwiaj¹cych ocenê w³aœciwoœci 
i ograniczeñ tej metody. Celem pracy by³a ocena ró¿nic miêdzy progiem odpowiedzi ASSR i audiometrycznym progiem s³yszenia u pacjentów
o s³uchu normalnym. Badano tak¿e zmiennoœæ wyników pomiaru progu odpowiedzi ASSR i b³êdy estymacji progu audiometrycznego. W bada-
niach wykorzystano trzy systemy elektrofizjologiczne przystosowane do pomiaru odpowiedzi ASSR: Audera firmy GSI, MASTER firmy Bio
Logic i Chartr EP firmy GN Otometrics. Odpowiedzi ASSR mierzono na czterech czêstotliwoœciach audiometrycznych, 500, 1000, 2000 i 4000.
S³owa kluczowe: elektrofizjologia, s³uchowe potencja³y wywo³ane, obiektywne badania s³uchu.

Summary

Examination of the Auditory Brainstem Responses (ABR) has been widely used as the standard test for objective assessment of the hearing
threshold in clinical practice. However, the measurement of the Auditory Steady State Responses (ASSR) is becoming an interesting alterna-
tive in recent years. At the present stage of development, it is necessary to perform a number of investigations in order to evaluate various
characteristics of the method. The aim of this work was to assess the differences between audiometric and ASSR thresholds in a group of nor-
mal hearing subjects. Errors of estimation of the PTA threshold and intra- and intersubject variability of the thresholds were also assessed.
Three different systems were used in the tests: GSI Audera, BioLogic MASTER, and GN Otometrics Chartr EP. The ASSRs were measured at
frequencies of 500, 1000, 2000 and 4000 Hz using procedures recommended by the manufacturers. The investigation showed significant dif-
ferences between behavioral and ASSR thresholds irrespective of the applied system. Differences between estimated and actual values of
audiometric (PTA) thresholds also appeared in many cases. Intra- and intersubject variability of the ASSR an estimated PTA threshold was also
meaningful. The estimation of audiometric threshold based on ASSR measurement must take into account the specificity of the patients' pop-
ulation and the applied detection method. Threshold variability must also be considered as a factor limiting estimation accuracy.
Key words: electrophysiology, auditory evoked potentials, objective audiometry.
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mu jej szumu t³a EEG – powoduje, ¿e ka¿dy wynik jest obar-
czony niepewnoœci¹, a zmierzony próg odpowiedzi wykazu-
je rozrzut stochastyczny, czêsto doœæ znaczny. Ocena
rozrzutu by³a przedmiotem m.in. prac opublikowanych przez
autorów [Œliwa (i in.) 2005; Kochanek (i in.) 2005]. Poprawa
dok³adnoœci okreœlenia progu elektrofizjologicznego mo¿e
byæ osi¹gniêta ró¿nymi sposobami przez eliminacjê zak³óceñ
i artefaktów w trakcie pomiaru [Picton (i in.) 2003], optyma-
lizacjê uk³adu elektrod [van der Reijden (i in.) 2004], optyma-
lizacjê metod wstêpnego przetwarzania sygna³u lub/i u¿ycie
wiêkszych rekordów danych w analizie statystycznej [Luts,
Wouters 2005]. 

Autorzy cytowanej pracy [Kochanek (i in.) 2005] porów-
nali dwie metody estymacji progu odpowiedzi ASSR mie-
rzonego przy pomocy urz¹dzenia GSI Audera w grupie nor-
malnie s³ysz¹cych pacjentów doros³ych. Dwie badane me-
tody dawa³y nieco odmienne oszacowania progu, przy czym
w drugiej z nich, bardziej zachowawczej, uzyskane wartoœci
by³y nieco wiêksze. Niezale¿nie od metody, obserwowano
jednak doœæ znaczny rozrzut statystyczny wyników, zarówno
œródosobniczy (w pomiarach powtarzanych wielokrotnie 
u tego samego pacjenta), jak i miêdzyosobniczy, w ca³ej gru-
pie osób normalnie s³ysz¹cych. 

Ró¿nice w ocenie progu audiometrycznego na podsta-
wie pomiarów ASSR wynikaj¹ tak¿e z faktu, ¿e w ró¿nych
oœrodkach stosowane s¹ do tego celu ró¿ne urz¹dzenia
pomiarowe, a brak jak dot¹d nale¿ytej standaryzacji metod
pomiaru, metod detekcji odpowiedzi i estymacji progu. 
W chwili obecnej (koniec roku 2006) dostêpnych jest na ryn-
ku co najmniej szeœæ ró¿nych systemów przystosowanych
do pomiaru odpowiedzi stanu ustalonego. Wœród najbardziej
rozpowszechnionych mo¿na wymieniæ m.in. system Audera
firmy Grason-Stadler Inc., system MASTER produkowany
przez firmê BioLogic-Natus, Chartr EP firmy GN Otometrics
(Madsen) oraz urz¹dzenie SmartEP-ASSR firmy Intelligent
Hearing Systems. Systemy te ró¿ni¹ siê doœæ zasadniczo
sposobem pomiaru i algorytmami oceny potencja³ów ASSR,
co bêdzie pokazane poni¿ej. Zachodzi pytanie, na ile wyniki
uzyskane przy u¿yciu jednego z nich s¹ zbie¿ne z wynikami
pomiarów za pomoc¹ innych systemów i jak rzutuje to na
ró¿nice w ocenie czu³oœci s³uchu. Czynnikiem dodatkowym
jest zale¿noœæ wyniku pomiaru od cech osobniczych pacjen-
ta, na charakter której wp³ywaj¹ z kolei parametry metody
pomiarowej. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e brak jak dot¹d 
w literaturze dostatecznych danych potrzebnych do oceny
wiarygodnoœci pomiaru w poszczególnych systemach i ich
wzajemnych porównañ. Poza najbardziej popularnym syste-
mem GSI Adera, stosowanym do badañ klinicznych, oraz
systemem MASTER, wykorzystywanym g³ównie do celów
badawczych, dane takie s¹ praktycznie niedostêpne.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy by³o zbadanie dok³adnoœci oceny

progu audiometrycznego na podstawie pomiarów s³ucho-
wych odpowiedzi stanu ustalonego (ASSR) w trzech ró¿nych
systemach elektrofizjologicznych stosowanych w praktyce
klinicznej w Miêdzynarodowym Centrum S³uchu i Mowy
IFPS: GSI Audera, BioLogic MASTER i Chartr EP firmy GN
Otometrics. W szczególnoœci, poddano ocenie:

• ró¿nice miêdzy progiem elektrofizjologicznym odpo-
wiedzi ASSR i audiometrycznym progiem s³yszenia,

• dok³adnoœæ estymacji progu s³yszenia na podstawie
algorytmów predykcyjnych stosowanych w badanych
urz¹dzeniach,

• zmiennoœæ œród- i miêdzyosobnicz¹ progów potenc-
ja³ów stanu ustalonego i zwi¹zany z tym b³¹d przypadkowy
estymacji progu audiometrycznego.

Celem opisanej czêœci prac by³y badania w grupie pac-
jentów ze s³uchem normalnym. Badania w wiêkszej populacji
pacjentów w uszkodzeniami s³uchu typu zmys³owo-ner-
wowego bêd¹ przedmiotem odrêbnego studium.

W badaniach nie dokonywano szczegó³owej oceny
czasu potrzebnego na wykonanie testów. Niemniej, ten czyn-
nik by³ brany pod uwagê jako jeden z parametrów przy
porównywaniu funkcjonowania poszczególnych systemów.

Materia³ i metoda
Grupa badana sk³ada³a siê z 32 normalnie s³ysz¹cych

osób doros³ych, 15 kobiet i 17 mê¿czyzn, w wieku od 15 do
65 lat. Zbadano ogó³em 52 uszu, w których nie stwierdzono
nieprawid³owoœci otologicznych. Œredni audiogram tonalny
badanej grupy pacjentów przedstawiono na ryc. 1.

Ryc. 1. Œredni audiogram tonalny grupy badanej

W pomiarach s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego
wykorzystano trzy wymienione systemy elektrofizjologiczne:
Audera [Grason-Stadler, 2001], MASTER [John (i in.) 2000] 
i Chartr EP. Zachowano standardowe ustawienia pomiarowe
zalecane przez producentów.

Jako bodŸce s³uchowe w pomiarach s³uchowych potenc-
ja³ów stanu ustalonego wykorzystano sygna³y tonalne z sinu-
soidaln¹ modulacj¹ amplitudow¹ i czêstotliwoœciow¹ (tryb
modulacji mieszanej MM) [Œliwa (i in.) 2004; 2005]. W wiêk-
szoœci przypadków przyjmowano typowe wspó³czynniki mo-
dulacji AM równe 100% i typow¹ 10% dewiacjê czêstotliwo-
œci. Wyj¹tek stanowi³ system MASTER, w którym stosowano
sygna³y z modulacj¹ amplitudy o nieliniowej obwiedni (expo-
nential modulation) [John (i in.) 2002], zgodnie z najnowszy-
mi zaleceniami producenta.

Parametry ustawieñ systemów pomiarowych zebrano 
w tab. 1. Jak mo¿na stwierdziæ, wystêpuj¹ istotne ró¿nice
miêdzy dzia³aniem poszczególnych urz¹dzeñ, zarówno co
do trybu pomiaru (jedno- lub wieloczêstotliwoœciowy), kon-
figuracji elektrod, jak i metody statystycznej detekcji odpo-
wiedzi.
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Przed rozpoczêciem testów ASSR u ka¿dego z pacjen-
tów wykonano badanie progu s³yszenia w audiometrii tonal-
nej. Oba rodzaje pomiarów zosta³y wykonane w tych samych
warunkach.

Badania s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego by³y
wykonywane dla bodŸców o czêstotliwoœciach noœnych 500,
1000, 2000 i 4000 Hz. Dla ka¿dego pacjenta wykonano od 
2 do 4 pomiarów odpowiedzi stanu ustalonego powtarzaj¹c
pomiary w przypadkowych odstêpach czasu, od jednego do
siedmiu dni. Jeœli stosowano jednousznny tryb pomiaru, to 
w przypadkowy sposób dobierano ucho, od którego rozpo-
czynano badanie.

Pacjenci nie byli instruowani, by pozostawaæ w stanie
czuwania. W przypadku pomiarów wykonywanych u¿yciu

systemu GSI Audera zmieniano odpowiednio ustawienia
urz¹dzenia dostosowuj¹c je do stanu snu lub czuwania [Gra-
son-Stadler 2001]. W pozosta³ych systemach, gdzie stosuje
siê czêstotliwoœci modulacji bodŸców w zakresie 80÷100 Hz,
zmiana trybu pomiaru nie by³a konieczna [Picton (i in.) 2004;
John (i in.) 2000].

Natê¿enie bodŸca zmieniano skokowo, co ±10 dB, roz-
poczynaj¹c pomiar od poziomu 50 dB. Za próg odpowiedzi
przyjmowano najni¿szy poziom bodŸca, przy którym za-
obserwowano istotn¹ statystycznie odpowiedŸ. Niemniej,
odrzucano przypadki, gdy odpowiedŸ pojawi³a siê na okreœ-
lonym poziomie, lecz nie by³o przy dwóch kolejnych pozio-
mach bodŸca powy¿ej najni¿szego.

Ocena ró¿nicy miêdzy progiem odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym u pacjentów normalnie s³ysz¹cych 17

MASTER Chartr EP GSI Audera

Tryb pomiaru Obuuszny, wieloczêstotliwoœciowy Jednostronny, na jednej czêstotliwoœci

Czêstotliwoœæ modulacji 82-96 Hz (str. L), 
88-100 Hz (str. L), 

84-99 Hz (str. P)
79-94 Hz (str. P)

44 Hz (stan czuwania),
81 Hz (sen)

U³o¿enie elektrod Cz (+), Oz (-), Fpz (Com) Fpz (+), Mipsi ( ),
Mcontra (Com)

Detekcja sygna³u Test F Filtr adaptacyjny FLC Test koherencji fazowej

Czas pomiaru 20-24 min (dla obu uszu) # 20 min (jedno ucho)

Tab. 1. Podstawowe parametry ustawieñ systemów pomiarowych.
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Ryc. 2. Dystrybuanty rozk³adów ró¿nicy miêdzy progiem odpowiedzi ASSR i behawioralnym zmierzone dla czterech czêstotliwoœci bodŸca 
w trzech badanych systemach elektrofizjologicznych
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Próg s³yszenia by³ estymowany w systemie GSI Audera
na podstawie automatycznego algorytmu zaimplementowa-
nego w systemie, opartego na liniowej zale¿noœci regre-
syjnej. W systemie MASTER jako próg behawioralny przyj-
mowano wartoœæ o 10 dB mniejsz¹ od wyznaczonej wartoœci
progu elektrofizjologicznego. Dla sytemu Chartr EP nie opub-
likowano jak dot¹d zaleceñ nt. estymacji progu audiome-
trycznego; w przedstawionych tu badaniach porównano wiêc
jedynie progi odpowiedzi ASSR i progi behawioralne wyz-
naczone w audiometrii tonalnej. Zale¿noœæ estymacyjna
PrógPTA = f(PrógASSR) dla tego systemu jest przedmiotem
odrêbnych badañ.

Wyniki
Wyniki pomiarów progów odpowiedzi ASSR wykazuj¹

znaczny rozrzut, zarówno miêdzy-, jak i œródosobniczy.
Dzieje siê tak pomimo faktu, ¿e progi audiometryczne
poszczególnych osób ró¿ni³y siê bardzo niewiele, a wszys-
tkie kolejne pomiary u danej osoby by³y wykonywane w prak-
tycznie identycznych warunkach. Zmiennoœæ tê ilustruj¹
wykresy dystrybuanty ró¿nicy progów elektrofizjologicznego 

i behawioralnego, PrógASSR PrógPTA, przedstawione na 
ryc. 2. 

Z przedstawionych wykresów wynika, ¿e wyznaczone
ró¿nice miêdzy progiem odpowiedzi ASSR i progiem beha-
wioralnym s¹ odmienne w ró¿nych systemach pomiarowych 
i zale¿¹ od czêstotliwoœci bodŸca. Widaæ to wyraŸnie przy
porównaniu wartoœci œrednich ró¿nic progów, co zilustrowa-
no przy pomocy wykresów s³upkowych na ryc. 3. Pokazano
tam tak¿e œrednie ró¿nice miêdzy wartoœci¹ estymowan¹ 
i rzeczywist¹ progu behawioralnego (w systemach Audera 
i MASTER) oraz odchylenia œredniokwadratowe tych ró¿nic. 

Charakter rozrzutu zmierzonych wartoœci ró¿nic progów
odpowiedzi ASSR i behawioralnego oraz ró¿nic miêdzy war-
toœci¹ estymowan¹ i rzeczywist¹ progu audiometrycznego
mo¿na dok³adniej zilustrowaæ wykresami ramkowymi, ryc. 4,
na których przedstawiono mediany, zakresy 25%÷75% wy-
ników oraz zakresy ±1,5 odchylenia standardowego (tzw. wy-
ników nieodstaj¹cych).

Na podstawie przedstawionych na ryc. 4 wykresów mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e miêdzy wynikami uzyskanymi w trzech
badanych systemach wystêpuj¹ wyraŸne ró¿nice, zarówno
gdy chodzi o wartoœci œrednie, jak i rozrzuty mierzonych
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Ryc. 3. Wartoœci œrednie (s³upki) i odchylenia œredniokwadratowe (w¹sy) ró¿nic miêdzy progiem odpowiedzi ASSR i progiem behawioralnym
dla trzech badanych systemów (A) oraz wartoœci œrednie i odchylenia œredniokwadratowe ró¿nic miêdzy wartoœci¹ estymowan¹ i rzeczywist¹
progu behawioralnego w systemach Audera i MASTER (B)

Ryc. 4. Ró¿nice miêdzy wartoœciami progów odpowiedzi ASSR i behawioralnego (ramki puste), oraz miêdzy wartoœci¹ estymowan¹ i rzeczy-
wist¹ progu audiometrycznego (ramki kreskowane) wyznaczone w systemach Audera i MASTER; punkt centralny – mediana, ramka – zakres
25% 75% wartoœci, w¹sy – zakres  1,5 odchylenia standardowego. Zaznaczono tak¿e wartoœci odstaj¹ce od tego zakresu (b³êdy grube)
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wielkoœci. Ró¿nice mo¿na tak¿e zaobserwowaæ miêdzy
wynikami uzyskanymi w tym samym systemie na ró¿nych
czêstotliwoœciach bodŸca. Analiza statystyczna wyników
potwierdza te spostrze¿enia. 

Dyskusja
Wyniki pomiarów potwierdzaj¹ fakt, znany z innych

doniesieñ, ¿e progi odpowiedzi ASSR s¹ w ogromnej wiêk-
szoœci przypadków wy¿sze, ni¿ behawioralne progi s³yszenia
wyznaczone w audiometrii tonalnej. Œrednia ró¿nica progów
waha siê od kilku do ponad 20 dB i zale¿y od sposobu po-
miaru, warunków w jakich odbywa siê badanie i czêstotliwo-
œci bodŸca. Hipotezy na temat wystêpuj¹cych ró¿nic by³y dy-
skutowane w literaturze [Picton (i in.) 2004; Luts, Wouters
2004; Œliwa (i in.) 2004; Kochanek (i in.) 2005]. Niemniej,
ocena wartoœci ró¿nic progu jest czêsto bardzo rozbie¿na
[Kochanek (i in.) 2005; Œliwa (i in.) 2005].

Innym powszechnie znanym zjawiskiem jest zmiennoœæ
wyników pomiaru prowadz¹ca do istotnych b³êdów przy esty-
macji progu behawioralnego. Wynika on z faktu, ¿e wielkoœæ
mierzona (potencja³ stanu ustalonego zmieszany z zak³óce-
niami i przypadkowym szumem t³a) ma charakter stochasty-
czny, a metody detekcji bazuj¹ na estymatorach statysty-
cznych. Zwiêkszenie poziomu istotnoœci wymaga analizy
wiêkszego zbioru danych, a to z kolei prowadzi do wyd³u¿e-
nia czasu pomiaru. Wniosek ten jest dobrze uzasadniony
zarówno teoretycznie jak eksperymentalnie [Picton (i in.)
2004; Luts, Wouters 2004]. Przy ocenie estymatorów statys-
tycznych przyjmuje siê jednak na ogó³ za³o¿enie, ¿e procesy
maj¹ charakter stacjonarny. Za³o¿enie to nie jest œcis³e ani 
w przypadku sygna³ów zak³ócaj¹cych (szumów t³a EEG i in.),
ani w przypadku sygna³u potencja³u s³uchowego. Obserwo-
wana w praktyce zmiennoœæ wyników jest wiêc z regu³y
znacznie wiêksza, ni¿ mo¿na by przewidzieæ na podstawie
prostych matematycznych modeli zjawiska.

Ró¿ne Ÿród³a podaj¹ czêsto rozbie¿ne oszacowania
zakresu zmiennoœci progu odpowiedzi ASSR i odmienn¹ (na
ogó³ niezbyt dok³adn¹) ocenê stochastycznego b³êdu pomia-
ru. Nie ma te¿ jednolitej opinii czy – i w jaki sposób – wspom-

niana zmiennoœæ zale¿y od czêstotliwoœci bodŸca, wartoœci
progu audiometrycznego osoby badanej itp.

W opisanych badaniach stwierdzono, ¿e œrednia wartoœæ
ró¿nicy miêdzy progiem odpowiedzi ASSR a progiem beha-
wioralnym wyraŸnie zale¿y od zastosowanego systemu po-
miarowego (a wiêc procedury pomiarowej i metody detekcji
odpowiedzi) i od czêstotliwoœci bodŸca. Ilustruje to ryc. 3, 
a analiza statystyczna pokazuje, ¿e w wiêkszoœci przypad-
ków ró¿nice miêdzy systemami s¹ istotne (patrz tab. 2).

Zale¿noœæ ró¿nicy progów od czêstotliwoœci bodŸca nie
jest tak jednoznaczna i nie zawsze stwierdzano j¹ w bada-
niach innych autorów. Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e we
wszystkich systemach wystêpuj¹ istotne ró¿nice jedynie
miêdzy czêstotliwoœciami 500 Hz i 1000 Hz, oraz 1000 Hz 
i 2000 Hz (tab. 3). W dwu z badanych systemów (MASTER 
i Chartr) zaobserwowano, ¿e ró¿nica progów ma tendencjê
malej¹c¹ w funkcji czêstotliwoœci bodŸca; w systemie Audera
nie obserwuje siê jednak ¿adnej regularnoœci – co
potwierdzaj¹ tak¿e inne Ÿród³a. 

Odmiennie przedstawia siê sprawa zmiennoœci wyników
pomiarów w ró¿nych systemach, na ró¿nych czêstotliwoœ-
ciach bodŸców. Dystrybuanty rozk³adu ró¿nic progów na ryc.
2 i wykresy rozrzutu na ryc. 4 sugeruj¹, ¿e zmiennoœæ
wyników pomiaru jest silniejsza w systemie Audera, ni¿ 
w dwu pozosta³ych badanych systemach. Analiza statystycz-
na potwierdza tê tendencjê jedynie gdy system Audera
porównuje siê do systemu Chartr na czêstotliwoœci 2 kHz.

Nie stwierdza siê istotnego wp³ywu czêstotliwoœci bodŸ-
ca na zakres rozrzutu wyników pomiaru progów odpowiedzi
ASSR, ani na zmiennoœæ ró¿nicy miêdzy progiem ASSR 
i audiometrycznym. Jedynym wyj¹tkiem jest system Chartr,
w którym zaobserwowano istotnie ró¿ne wariancje ró¿nicy
progów na czêstotliwoœciach 1 kHz i 2 kHz. 

Ciekawszym i o wiêkszym praktycznym znaczeniu jest
spostrze¿enie, ¿e estymowane wartoœci progu audiome-
trycznego, wyznaczone w ró¿nych systemach elektrofizjolog-
icznych, w istotny sposób ró¿ni¹ siê od siebie. Porównanie
przeprowadzono miêdzy dwoma systemami, GSI Audera 
i BioLogic MASTER; w pierwszym wyznaczano próg beha-
wioralny przy pomocy automatycznego algorytmu estyma-
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500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
Œrednia ró¿nica progów EST PTA (Audera) 13,9 9,8 14,3 12,8

Œrednia ró¿nica progów EST PTA (MASTER) 7,5 7,3 5,1 6,5

Test t (ró¿nica œrednich) p=0,06 NI p=0,002 p=0,011

Test F (iloraz wariancji) p=0,001 NI p=0,006 p=0,005

500Hz - 1k 500Hz - 2k 500Hz - 4k 1k - 2k 1k - 4k 2k - 4k
Audera 0,00026 NI NI 0,028 <0,0001 0,035

MASTER 0,042 <0,0001 0,0002 0,0027 NI NI
Chartr 0,01 <0,0001 <0,0001 0,0025 NI NI

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
Audera - MASTER <0,0001 0,087 <0,0001 <0,0001

Audera - Chartr NI NI <0,0001 <0,0001
MASTER - Chartr <0,0001 0,021 NI NI

Tab. 2. Poziom istotnoœci p ró¿nic miêdzy wartoœciami œrednimi ró¿nicy progów ASSR i behawioralnego. Porównanie ró¿nych systemów przy
tej samej czêstotliwoœci. NI - ró¿nica nieistotna.

Tab. 3. Poziom istotnoœci p ró¿nic miêdzy wartoœciami œrednimi ró¿nicy progów ASSR i behawioralnego. Porównanie miêdzy czêstotliwoœcia-
mi bodŸca w tym samym systemie.

Tab. 4. Porównanie estymowanych (EST) i rzeczywistych (PTA) wartoœci progu audiometrycznego.
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cyjnego, w drugim korzystano z zalecanego przez wytwórcê
sposobu oszacowania progu behawioralnego, PrógPTA ≈
PrógASSR-10 dB. Wyniki analizy przedstawiono w tab. 4.
Œrednia wartoœæ estymowana progu audiometrycznego 
w systemie MASTER jest, jak wynika z tych danych, istotnie
bli¿sza wartoœci rzeczywistej tego progu. Dla czêstotliwoœci 
1 kHz ma ona wartoœæ mniejsz¹, ni¿ w systemie Audera, lecz
w tym przypadku ró¿nica jest powy¿ej progu istotnoœci.

Niezmiernie wa¿ne jest jednak stwierdzenie, ¿e w sys-
temie MASTER uzyskuje siê nie tylko mniejsze œrednie
wartoœci ró¿nic miêdzy estymowanym i rzeczywistym pro-
giem audiometrycznym (patrz tab. 4), ale ¿e równie¿ rozrzut
tych ró¿nic jest istotnie mniejszy (stosunek wariancji jest
wszêdzie wiêkszy od 1, przy czym jedynie na czêstotliwoœci
1 kHz p>0,05). Podobne by³y spostrze¿enia innych autorów
[Luts i Wouters 2005], lecz nie potwierdzono ich danymi 
z pomiarów w dostatecznie du¿ej grupie pacjentów normal-
nie s³ysz¹cych.

Wnioski
1. Niezale¿nie od rodzaju systemu pomiarowego

stosowanego w pomiarach s³uchowych potencja³ów stanu
ustalonego stwierdza siê wystêpowanie znacznych ró¿nic
miêdzy progiem odpowiedzi ASSR i progiem behawioralnym,
oraz znaczn¹ œródosobnicz¹ i mniêdzyosobnicz¹ zmiennoœæ
tej ró¿nicy, która mo¿e zawieraæ siê w przedziale od kilku-
nastu do kilkudziesiêciu dB HL.

2. Algorytmy estymacji progu audiometrycznego
stosowane w niektórych systemach nie dzia³aj¹ dostatecznie
dok³adnie w przypadkach s³uchu normalnego i niewielkich
ubytków s³uchu. B³¹d œredni dla populacji normalnie s³ysz¹-
cych (b³¹d systematyczny estymacji) siêga niekiedy 10 dB;
b³¹d ten mo¿e i powinien byæ wyeliminowany przez u¿ycie
bardziej dok³adnych zale¿noœci estymacyjnych.

3. Stwierdza siê istotne ró¿nice w dzia³aniu poszczegól-
nych systemów elektrofizjologicznych, co przek³ada siê na
dok³adnoœæ pomiaru s³uchowych potencja³ów stanu ustalo-
nego. B³êdy systematyczny i przypadkowy estymacji progu
audiometrycznego s¹ istotnie ró¿ne w ró¿nych systemach.
Odmiennoœæ w dzia³aniu systemów wynika z metod i kryte-
riów detekcji sygna³u, czasu gromadzenia danych i rozmiaru
rekordów danych uwzglêdnianych w analizie.

Jak wynika z doœwiadczeñ autorów i opinii formu³o-
wanych w literaturze, œrodkami pozwalaj¹cymi zmniejszyæ
zmiennoœæ wyników i ograniczyæ b³êdy przypadkowe esty-
macji progu s³yszenia jest staranna kontrola warunków po-
miaru, eliminacja zak³óceñ elektromagnetycznych i zapew-
nienie w³aœciwych warunków akustycznych w trakcie bada-
nia. Jeszcze wa¿niejsza jest staranna kontrola stanu pacjen-
ta – unikanie stresu, zmêczenia i stanu pobudzenia, jednoli-
ty stan œwiadomoœci pacjenta we wszystkich badaniach,
zachowanie spokoju w czasie pomiaru, eliminacja artefaktów
miêœniowych, wzrokowych itp. Z drugiej strony, poprawa
dok³adnoœci mo¿e byæ osi¹gniêta przez wykorzystanie
bardziej efektywnych bodŸców i lepszych algorytmów
statystycznej detekcji s³uchowych potencja³ów stanu usta-
lonego. Prace nad tymi zagadnieniami s¹ prowadzone przez
autorów i bêd¹ przedmiotem nastêpnych doniesieñ.
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