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Streszczenie
Pomiary s³uchowych potencja³ów pnia mózgu (ABR) s¹ szeroko wykorzystywane w praktyce klinicznej jako standardowy test do obiektywnej
oceny s³uchu. Niemniej, w ostatnich latach wdra¿ane s¹ metody alternatywne, wykorzystuj¹ce s³uchowe potencja³y stanu ustalonego (ASSR).
W obecnym stadium rozwoju tej techniki jest niezbêdne wykonanie szeregu badañ dla rozpoznania ró¿nych cech metody i oceny jej klinicznych mo¿liwoœci. Celem pracy by³a ocena œród- i miêdzyosobniczej zmiennoœci progów odpowiedzi s³uchowych potencja³ów stanu
ustalonego w grupie pacjentów normalnie s³ysz¹cych. Dla ka¿dej z badanych osób przeprowadzono trzy testy w ró¿nych, przypadkowo
dobranych odstêpach czasu (w przedziale od 1 do 7 dni). W badaniach wykorzystano urz¹dzenie Audera GSI. S³uchowe potencja³y ASSR by³y
mierzone na czêstotliwoœciach 1000 Hz i 4000 Hz, a parametry systemu pomiarowego przyjêto zgodnie z ustawieniami producenta. Oceniano
ró¿nice miêdzy elektrofizjologicznym progiem odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym. Porównano czas trwania testów ASSR z czasem
potrzebnym na wykonanie podobnych testów progowych ABR. Badania wykaza³y, ¿e zarówno œródosobnicza jak miêdzyosobnicza zmiennoœæ
progów ASSR mo¿e byæ znaczna, zw³aszcza dla bodŸców o czêstotliwoœci 4000 Hz. Ponadto, czas potrzebny na wykonanie pomiarów progu
ASSR jest generalnie znacznie d³u¿szy, ni¿ podobny czas w pomiarach s³uchowych potencja³ów pnia mózgu.
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, an alternative objective method based on measurements of the Auditory Steady State Responses
(ASSR) has been implemented 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 intra- and intersubject variability of the ASSR
thresholds in a group of normal hearing subjects. In each of the examined persons, the tests were performed 3 times in various time intervals
(between 1 and 7 days) with the use of the GSI Audera electrophysiological measurement system. ASSRs were measured at frequencies of
1000 Hz and 4000 Hz, and the acquisition and stimulation parameters were set to the values recommended by the manufacturer. Besides of
the assessment of the ASSR threshold variability, the authors also assessed the differences between ASSR thresholds and the audiometric
thresholds. The duration of the ASSR test at 4000 Hz was compared with the time of threshold measurement by click-evoked ABRs. The investigation has shown that both intra- and intersubject variability of the ASSR thresholds was significant, especially at 4000 Hz. Moreover, the time
of threshold measurement in the ASSR method was generally longer than that in the ABR tests.
Key words: electrophysiology, auditory evoked potentials, objective audiometry.

Wprowadzenie
Badania narz¹du s³uchu, w których wykorzystuje siê s³uchowe potencja³u stanu ustalonego (ASSR) s¹ now¹, obiecuj¹c¹ metod¹ audiometrii obiektywnej. Potencjalne korzyœci jakie ta metoda przynosi dotycz¹ spodziewanej wysokiej
specyficznoœci czêstotliwoœciowej [Lins (i in.) 1996], mo¿liwoœci diagnozowania g³êbokich ubytków s³uchu oraz automatyzacji procedury pomiarowej – co mo¿e eliminowaæ
b³êdy wynikaj¹ce z subiektywnej oceny wyniku [Picton (i in.)
2003; Œliwa (i in.) 2004]. Niemniej, w metodzie tej nie ma
jeszcze w pe³ni wypracowanych standardów, takich jakie istniej¹ chocia¿by w badaniach s³uchowych potencja³ów wy-

wo³anych pnia mózgu, a wiele cech s³uchowych potencja³ów
stanu ustalonego nie jest do koñca rozpoznanych.
Wdra¿anie do praktyki klinicznej nowej metody diagnostycznej wymaga wykonania szeregu badañ, które pozwol¹
zbadaæ jej w³aœciwoœci, oceniæ zalety i wykryæ potencjalne
braki. Czynnikami, które nale¿y zbadaæ w pierwszej kolejnoœci w przypadku audiometrii s³uchowych potencja³ów
stanu ustalonego s¹, miêdzy innymi, rozrzuty i b³êdy przypadkowe wyników pomiarów oraz rozbie¿noœci w ocenie
czu³oœci s³uchu uzyskanej w porównaniu z innymi metodami
audiometrii elektrofizjologicznej i metodami psychoakustycznymi.

Praca zrealizowana w ramach Projektu Badawczego MNiSW 2P05C 01528.
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Cele niniejszej pracy by³y nastêpuj¹ce:
– ocena zmiennoœci œród- i miêdzyosobniczej progów
s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego w grupie osób
normalnie s³ysz¹cych,
– ocena ró¿nic miêdzy wartoœci¹ progu odpowiedzi
ASSR i wartoœci¹ z pomiarów audiometrycznych,
– ocena czasu potrzebnego na wykonanie testów
w audiometrii s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego.

Materia³ i metoda
Pacjenci
Grupa badana sk³ada³a siê z dziesiêciu normalnie
s³ysz¹cych osób doros³ych, szeœciu kobiet i czterech mê¿czyzn, w wieku od 21 do 33 lat. U ¿adnej z osób badanych
nie stwierdzono nieprawid³owoœci otologicznych.
Sprzêt pomiarowy
W pomiarach s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego
wykorzystano system do badañ s³uchowych potencja³ów
wywo³anych Audera GSI firmy Garson Stadler [GarsonStadler 2001]. Zachowano standardowe ustawienia pomiarowe systemu, zalecane przez producenta dla automatycznych testów klinicznych, stosuj¹c odpowiednio programy
pomiarowe dla osób doros³ych w stanie czuwania lub w stanie snu.
Jako bodŸce s³uchowe w pomiarach s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego wykorzystano sygna³y tonalne
z mieszan¹ modulacj¹ amplitudow¹ i czêstotliwoœciow¹
(MM) – ryc. 1. Zgodnie z zalecanymi przez producenta
ustawieniami, przyjêto wspó³czynnik modulacji AM równy
100% i 10% dewiacjê czêstotliwoœci w modulacji FM. Czêstotliwoœci modulacji by³y równe 46 Hz (dla stanu czuwania)
i 81 Hz (dla pacjentów w stanie snu).

Procedury pomiarowe
Przed rozpoczêciem testów ASSR u ka¿dego z pacjentów wykonano badanie progowe w audiometrii tonalnej oraz
progowe pomiary s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia
mózgu (ABR). Oba rodzaje pomiarów oraz badania s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego zosta³y wykonane w tych
samych warunkach i na tej samej aparaturze. Dodatkowo
wyznaczono metod¹ psychoakustyczn¹ próg s³yszenia
bodŸców modulowanych stosowanych w pomiarach ASSR.
Badania s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego by³y
wykonywane dla ka¿dego ucha oddzielnie, dla czêstotliwoœci
noœnych 1000 i 4000 Hz. Sesje pomiarowe u ka¿dego pacjenta powtarzano trzykrotnie w przypadkowych odstêpach
czasu, od jednego do siedmiu dni. W sposób przypadkowy
dobierano tak¿e ucho, od którego rozpoczynano badanie.
Pacjenci nie byli instruowani by pozostawaæ w stanie
czuwania. Gdy podczas badania pacjent zasypia³ zmieniano
program pomiarowy urz¹dzenia.
Zastosowano dwa sposoby definiowania progu odpowiedzi w badaniach s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego:
• metodê standardow¹ – ASSR1, zalecan¹ przez producenta systemu Audera, gdzie za próg odpowiedzi przyjmuje
siê najni¿szy poziom bodŸca, przy którym zaobserwowano
koherencjê fazow¹ odpowiedzi,
• metodê wzorowan¹ na definicji stosowanej w pomiarach ABR – ASSR2; w której za próg odpowiedzi przyjmowano poziom bodŸca, dla którego przy trzech powtórzeniach
pomiaru przynajmniej dwa razy obserwowano koherencjê fazow¹ odpowiedzi.
Ponadto próg s³yszenia by³ estymowany na podstawie
progu elektrofizjologicznego (progu odpowiedzi ASSR) z pomoc¹ algorytmu predykcyjnego – ASSRest zaimplementowanego w systemie Audera.
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Ryc. 1. Przebieg czasowy i widmo czêstotliwoœciowe bodŸca z modulacj¹ MM (fc = 1 kHz, fm = 80 Hz, m = 100 %, F/fc = 10%)

W pomiarach s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia
mózgu (ABR) stosowano trzask prezentowany z czêstoœci¹
powtarzania 31 Hz.

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 wszystkie
kolejne pomiary u danej osoby by³y wykonywane w praktycznie identycznych warunkach. Zmiennoœæ tê ilustruj¹ wykresy
punktowe progów wyznaczonych metodami ASSR1 i ASSR2
przedstawione na rys. 2.
Na rys. 3 przedstawiono wartoœci œrednie progów ASSR,
progów audiometrycznych oraz wartoœci progów s³yszenia
estymowane na podstawie progów elektrofizjologicznych.
Widaæ, ¿e progi odpowiedzi ASSR wyznaczone przy zastosowaniu drugiej z opisanych metod – ASSR2 (metody
wywodz¹cej siê z pomiarów ABR) s¹ wy¿sze od tych jakie
uzyskuje siê w metodzie standardowej. Jest to zrozumia³e,
poniewa¿ w pierwszym przypadku ocena progu jest bardziej
ostro¿na. Niemniej, ró¿nice miêdzy metodami nie okaza³y siê
istotne statystycznie. Podobnie, choæ obserwuje siê pewne
ró¿nice miêdzy œrednimi wartoœciami progów na poszczególnych czêstotliwoœciach, to ró¿nice te nie s¹ istotne statystycznie. Najni¿sz¹ wartoœæ progu s³yszenia wyznaczon¹ w badaniach ASSR otrzymano przy zastosowaniu metody estymacji progu s³yszenia zaproponowanej przez producenta.
Z klinicznego punktu widzenia najbardziej interesuj¹ce
s¹ wartoœci œrednie ró¿nic miêdzy progami elektrofizjologicznymi i audiometrycznymi i wynikaj¹ce st¹d œrednie ró¿nice
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Rys. 2. Wykres punktowy wartoœci progów odpowiedzi ASSR uzyskanych w kolejnych pomiarach dla ró¿nych pacjentów przy dwu odmiennych
metodach definicji progu: ASSR1 – próg odpowiedzi ASSR okreœlony wg metody standardowej, ASSR2 – próg odpowiedzi ASSR wyznaczony
metod¹ wzorowan¹ na stosowanej w pomiarach ABR
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Rys. 3. Wartoœæ œrednia i odchylenie standardowe wartoœci progów:
audiometrycznego – AUD, progu odpowiedzi ASSR wyznaczonego
metod¹ ASSR1 i ASSR2, oraz progu behawioralnego estymowanego na podstawie pomiaru progu ASSR – ASSRest
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40

miêdzy rzeczywistymi wartoœciami progów audiometrycznych, a wartoœciami estymowanymi na podstawie pomiarów
ASSR. Niemniej wa¿na jest zmiennoœæ tych ró¿nic, wyra¿aj¹ca siê odchyleniem standardowym (rys. 4).
£atwo daje siê zauwa¿yæ, ¿e choæ wartoœæ œrednia ró¿nicy miêdzy rzeczywistym progiem audiometrycznym a jego
wartoœci¹ estymowan¹ jest niewielka, to jej odchylenie standardowe jest doœæ znaczne, co oznacza istnienie du¿ych b³êdów przypadkowych.
Charakter zmiennoœci ró¿nic miêdzy progami elektrofizjologicznymi i audiometrycznymi ilustruj¹ wykresy dystrybuanty ich rozk³adu przedstawione na rys. 5. Jak widaæ, s¹
one podobne dla obydwu stosowanych metod definicji progu
odpowiedzi.
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Rys. 4. Wartoœci œrednie i odchylania standardowe ró¿nic miêdzy
progiem audiometrycznym i progiem elektrofizjologicznym odpowiedzi ASSR wyznaczonym dwiema ró¿nymi metodami, ASSR1 AUD,
ASSR2 AUD, oraz ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ estymowan¹ i rzeczywist¹ progu audiometrycznego, ASSRest AUD

Rys. 5. Dystrybuanty rozk³adu ró¿nicy miêdzy progiem elektrofizjologicznym odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym

Jak stwierdzono, œredni czas potrzebny do wykonania
testów s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego i okreœlenia t¹ drog¹ estymowanego progu s³yszenia by³ znacznie
d³u¿szy od czasu wyznaczenia progu s³uchowych potencja³ów pnia mózgu (ABR). Dodatkowo, czas pomiaru wykazuje w pierwszym przypadku znaczn¹ zmiennoœæ. Wykres na
rys. 6 pokazuje wspomniane ró¿nice czasów pomiaru ASSR
i ich rozrzuty w badanej grupie pacjentów.
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Rys. 6. Rozrzut czasu pomiaru progu odpowiedzi ASSR. Podano
wartoœci œrednie z trzech pomiarów dla ka¿dego z pacjentów

Dyskusja
Próg elektrofizjologiczny (próg detekcji odpowiedzi
ASSR) jest z regu³y wy¿szy ni¿ próg s³yszenia okreœlony
metodami psychoakustycznymi (próg audiometryczny). Istnieje szereg hipotez wyjaœniaj¹cych to zjawisko. Jedna
z nich zak³ada, ¿e elektrofizjologiczne odpowiedzi stanu
ustalonego wymagaj¹ wy¿szego progu pobudzenia, gdy¿ s¹
generowane przez inn¹ czêœæ neuronalnego systemu s³uchowego ni¿ odpowiedzi perceptualne. Inn¹ przyczyn¹ mo¿e
byæ fakt, ¿e przy poziomach oko³oprogowych napiêcie s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego jest bardzo ma³e,
jest zamaskowane szumem spontanicznej aktywnoœci EEG
i nie daje siê wykryæ obecnymi metodami. W teorii, gdyby
mo¿na by³o wyd³u¿yæ czas analizy do nieskoñczonoœci, byæ
mo¿e uda³oby siê rejestrowaæ potencja³y ASSR równie¿ na
poziomie progu s³yszenia.
Zasadniczym celem pracy by³o wyznaczenie wielkoœci
rozrzutu œród- i miêdzyosobniczego progów s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego. Niezale¿nie od zastosowanej
metody oceny progi ASSR wykazuj¹ znaczny rozrzut œródi miedzyosobniczy (rys. 2 i 3).
Spraw¹ odrêbn¹ jest b³¹d przypadkowy pomiaru progu
elektrofizjologicznego objawiaj¹cy siê rozrzutem wyników
uzyskiwanych w serii pomiarów wykonanych w (teoretycznie)
tych samych warunkach. Wynika on z faktu, ¿e wielkoœæ
mierzona (potencja³ stanu ustalonego zmieszany z zak³óceniami i przypadkowym szumem t³a) ma charakter stochasty-

czny, a metody detekcji bazuj¹ na estymatorach statystycznych. Zwiêkszenie poziomu istotnoœci wymaga analizy
wiêkszego zbioru danych, a to z kolei prowadzi do wyd³u¿enia czasu pomiaru. Wniosek ten jest dobrze uzasadniony
zarówno teoretycznie jak eksperymentalnie [Picton (i in.)
2004; Luts, Wouters 2004]. Przy ocenie estymatorów statystycznych 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. Obserwowana w praktyce zmiennoœæ wyników jest wiêc z regu³y
znacznie wiêksza, ni¿ mo¿na by przewidzieæ na podstawie
prostych matematycznych modeli zjawiska.
Dane publikowane w literaturze pokazuj¹ znaczne rozbie¿noœci zarówno w ocenie ró¿nic miêdzy progami elektrofizjologicznym i behawioralnym, jak i oceny zmiennoœci
wyników i b³êdów stochastycznych pomiaru. Wybrane oszacowania ró¿nych autorów zilustrowano wykresem na rys. 7.
Rozbie¿noœci nie s¹ zaskakuj¹ce, gdy¿ ró¿ni autorzy
stosowali w ró¿nych latach i ró¿nych oœrodkach odmienne
systemy pomiarowe i metody statystycznej oceny odpowiedzi ASSR. Widaæ to zw³aszcza w wynikach sprzed paru lat.
Metody pomiaru i analizy s³uchowych potencja³ów stanu
ustalonego nie by³y, a¿ do ostatnich czasów, w pe³ni ujednolicone. Dodatkowo, w ró¿nych oœrodkach przyjmowano niejednolity czas pomiaru, stan pacjentów poddanych badaniom
i nie zawsze w pe³ni kontrolowano warunki otoczenia.
W ostatnich czasach podejmuje siê próby bardziej systematycznej oceny ró¿nic progów i b³êdów estymacji w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i przy zastosowaniu
jednolitych metod pomiaru i detekcji odpowiedzi. Mo¿na tu
przytoczyæ np. prace z oœrodka w Leuven [Luts (i in.) 2004,
2005] lub z Rotmans Research Institute [Picton (i in.) 2004].
Mimo bardziej rygorystycznych protoko³ów pomiarowych,
autorzy wspomnianych prac stwierdzaj¹ istnienie znacznej
zmiennoœci wyników pomiaru progu odpowiedzi ASSR i co
za tym idzie, mo¿liwoœæ wystêpowania istotnych b³êdów stochastycznych ewaluacji behawioralnego progu s³yszenia.
Cytowane badania pokaza³y, ¿e b³êdy oszacowania progu
s³yszenia i rozrzuty wyników pomiarów s¹ du¿e – mog¹ siêgaæ 20 dB – zw³aszcza w przypadku pacjentów normalnie
s³ysz¹cych i w tych systemach pomiarowych, gdzie czas
pomiaru jest ograniczany sztywnymi ustawieniami programu
urz¹dzenia. Pokazane w poprzedniej czêœci pracy, a tak¿e
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Rys. 7. Oszacowania wartoœci œrednich i odchyleñ standardowych ró¿nicy miêdzy progiem behawioralnym i progiem estymowanym na podstawie pomiarów ASSR podawane przez ró¿nych autorów. Wykorzystano dane z cytowanych publikacji
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w innych doniesieniach [Kochanek (i in.) 2004; Œliwa (i in.)
2005] wyniki naszych badañ s¹ zgodne z tymi spostrze¿eniami i potwierdzaj¹ koniecznoœæ wnikliwej oceny rozrzutów
i b³êdów przypadkowych przy pomiarach s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego.

Wnioski
1. Niezale¿nie od zastosowanej definicji progu odpowiedzi w pomiarach s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego,
œródosobnicza i mniêdzyosobnicza zmiennoœæ wartoœci tego
progu jest doœæ znaczna i mo¿e siêgaæ kilkunastu dB.
2. Przy ocenie behawioralnego progu s³yszenia na podstawie pomiaru s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego
nale¿y liczyæ siê z istotnym b³êdem przypadkowym. Mimo,
¿e œrednia wartoœæ estymowana progu le¿y stosunkowo blisko wartoœci rzeczywistej – co dowodzi poprawnego dzia³ania
implementowanego w urz¹dzeniu algorytmu estymacji – odchylenie przypadkowe od wartoœci œredniej mo¿e byæ w poszczególnych przypadkach znaczne. Ocena progu powinna
byæ wiêc weryfikowana innymi metodami audiometrii obiektywnej.
3. Œredni czas pomiaru progu odpowiedzi ASSR jest na
ogó³ znacznie d³u¿szy ni¿ podobny czas w badaniach s³uchowych potencja³ów pnia mózgu (ABR); czas ten podlega
wahaniom, w zale¿noœci od stanu pacjenta i warunków pomiaru, a wahania s¹ znacznie wiêksze ni¿ te, z którymi mamy do czynienia w „klasycznej” audiometrii ABR.
Mo¿na oczekiwaæ, ¿e œrodkami pozwalaj¹cymi zmniejszyæ zmiennoœæ wyników i ograniczyæ b³êdy przypadkowe
estymacji progu s³yszenia jest staranna kontrola warunków
pomiaru, eliminacja zak³óceñ elektromagnetycznych i zapewnienie w³aœciwych warunków akustycznych pomieszczenia, a tak¿e staranna kontrola stanu pacjenta – jednolity
stan œwiadomoœci pacjenta we wszystkich badaniach, zachowanie spokoju w czasie pomiaru, eliminacja artefaktów miêœniowych, wzrokowych itp. Wa¿nym czynnikiem mo¿e byæ
tak¿e zastosowanie w przysz³oœci bardziej efektywnych
bodŸców akustycznych i lepszych algorytmów statystycznej
detekcji s³uchowych potencja³ów stanu ustalonego.
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