
Wprowadzenie
W zwi¹zku z wdra¿aniem na szerok¹ skalê programów

wczesnej interwencji s³uchowej istnieje koniecznoœæ oceny
progu s³yszenia w pierwszych miesi¹cach ¿ycia dziecka.
Metod¹ standardow¹ jest w tych przypadkach metoda s³u-
chowych potencja³ów wywo³anych pnia mózgu – ABR. Progi
s³yszenia wyznaczone w tych badaniach stanowi¹ obecnie
podstawê przy dobieraniu aparatu s³uchowego. Istotnym
problemem, który dotyczy zaopatrzenia ma³ych dzieci w apa-
raty s³uchowe jest sprawdzenie skutecznoœci dobranej pro-
tezy s³uchowej. Ogólnie chodzi tu przynajmniej o porównanie

progów s³yszenia bez aparatu oraz z aparatem s³uchowym.
Porównanie progów s³yszenia wyznaczonych w tych dwóch
sytuacjach jest miar¹ wzmocnienia funkcjonalnego protezy
s³uchowej.

Od wielu lat poszukuje siê metod, które pozwol¹ prze-
prowadziæ tak¹ ocenê w sposób obiektywny u ma³ych dzieci.
Z uwagi na charakter impulsowy pobudzenia i wynikaj¹ce
st¹d zniekszta³cenia bodŸców przez aparaty s³uchowe nie
jest mo¿liwe wykorzystanie w tych badaniach s³uchowych
potencja³ów wywo³anych pnia mózgu – ABR. Wiele nadziei
wi¹¿e siê natomiast z metod¹ s³uchowych potencja³ów stanu
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Streszczenie

W zwi¹zku z wdra¿aniem do praktyki klinicznej programów wczesnej interwencji s³uchowej dobór aparatu u dzieci z ubytkami s³uchu odbywa
siê ju¿ w 5–6 miesi¹cu ¿ycia. W tym wieku nie daje siê wyznaczyæ audiometrycznego pomiaru progu s³yszenia w polu swobodnym metodami
behawioralnymi, tote¿ poszukuje siê metod obiektywnych, które pozwoli³yby oceniæ próg s³yszenia ma³ego dziecka zaopatrzonego w aparat
s³uchowy. Z uwagi na impulsowy charakter pobudzenia i zniekszta³cenia  impulsów przez aparaty s³uchowe, nie jest mo¿liwe wykorzystanie 
w tych badaniach s³uchowych potencja³ów wywo³anych pnia mózgu (ABR). Mo¿liwoœæ taka istnieje natomiast w przypadku zastosowania s³u-
chowych potencja³ów wywo³anych stanu ustalonego – ASSR, które wywo³ywane s¹ bodŸcami ci¹g³ymi. BodŸce te przenoszone s¹ przez
aparaty s³uchowe bez istotnych zniekszta³ceñ. W pracy przedstawiono wstêpne wyniki badañ nad mo¿liwoœci¹ oznaczenia progu s³uchowego
za pomoc¹ metody ASSR w polu swobodnym w grupie pacjentów z obustronnym, g³êbokim niedos³uchem typu zmys³owo-nerwowego. Wyz-
naczono audiometryczne i elektrofizjologiczne progi s³yszenia przed i po za³o¿eniu aparatu s³uchowego. Przedyskutowano dok³adnoœæ obiek-
tywnej metody badania s³uchu w zastosowaniu do oceny poprawnoœci dopasowania aparatów s³uchowych.
S³owa kluczowe: próg s³yszenia, s³uchowe potencja³y wywo³ane stanu ustalonego, obiektywne badania s³uchu, aparaty s³uchowe.

Summary

As the programs of early intervention are implemented to clinical practice, hearing aid fitting in children takes place already in 5–6 month of
life. In this age, determining audiometric hearing threshold with the use of behavioural tests in free acoustic field is practically impossible. There-
fore, there is a growing need for objective methods. The auditory brainstem responses, ABRs, commonly used in objective audiometry, can-
not be applied to hearing aid users, because the stimuli have a form of short pulses. Such a possibility exists, however, when using the audi-
tory steady state responses, ASSRs, which are evoked by continuous modulated-tone stimuli, and these can be transmitted through hearing
aids without significant distortions. In the paper, the authors present preliminary results of investigation on determining hearing threshold with
the use of the ASSR method in free acoustic field. The subjects were a group of patients with deep and profound, bilateral sensorineural hear-
ing loss. The differences between physiological and behavioural hearing thresholds were determined, as well as the standard deviations of the
differences. One gives an assessment of accuracy of the objective method, and discusses its usability to evaluate correctness of hearing aid
fitting.
Key words: hearing threshold, auditory steady-state responses, objective diagnostics of hearing, hearing aids.
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ustalonego – ASSR, w której do stymulacji wykorzystuje siê
tony modulowane amplitudowo i czêstotliwoœciowo, które
przenoszone s¹ przez aparaty s³uchowe bez istotnych zniek-
szta³ceñ [Olszewski (i in.) 2005].

W niniejszej pracy podjêto badania, których celem by³a
ocena mo¿liwoœci wyznaczenia progu odpowiedzi ASSR 
w polu swobodnym w aparatach s³uchowych.

Materia³ i metoda 
Badania wykonano w grupie 6 osób (2 kobiety i 4 mê¿-

czyzn) z obustronnym, g³êbokim niedos³uchem typu zmys-
³owo-nerwowego. Wszyscy pacjenci mieli wszczepione im-
planty œlimakowe w jednym uchu, zaœ w drugim uchu, gdzie
zachowa³y siê resztki s³uchu naturalnego, pacjenci korzystali
z aparatów s³uchowych. Wiek pacjentów zawiera³ siê w prze-
dziale od 7 do 53 lat. Do badañ audiometrycznych wybiera-
no ucho o zachowanym s³uchu naturalnym.

Wszyscy pacjenci posiadali aparaty cyfrowe, z mikrofo-
nem wszechkierunkowym: 2 osoby stosowa³y aparaty Digi-
Focus II SP firmy Oticon, 2 osoby aparaty Supero 412 firmy
Phonak, natomiast pozosta³e 2 osoby aparaty Senso P38
firmy Widex. Aparaty zosta³y dopasowane zgodnie z proce-
dur¹ DSL I/O.

Przed przyst¹pieniem do rejestracji odpowiedzi ASSR, 
u ka¿dego pacjenta wykonano badania audiometrii tonalnej
oraz audiometrii impedancyjnej. Ponadto wyznaczono audio-
gram tonalny w polu swobodnym w aparacie s³uchowym. Re-
jestracje odpowiedzi ASSR przeprowadzono w kabinie
audiometrycznej IAC 401-A za pomoc¹ urz¹dzenia GSI Au-
dera. Osoba badana umieszczana by³a w pozycji le¿¹cej.
K¹t azymutalny kierunku Ÿród³a sygna³u (g³oœnika) wynosi³
0°, k¹t podniesienia zawiera³ siê w granicach 30° – 40°. 

W badaniach elektrofizjologicznych przyjêto standardo-
we rozmieszczenie elektrod. Elektroda aktywna umiesz-
czona by³a na czole pacjenta w punkcie Fpz, odniesienia za
uchem badanym (A1 lub A2), natomiast elektrodê uziemia-
j¹c¹ umieszczono na czole poni¿ej elektrody aktywne [van
der Reijden (i in.) 2004]. BodŸce prezentowano poprzez
zestaw g³oœnikowy Canton LE 150 CM, który by³ umiesz-
czony centralnie, na wysokoœci uszu, w odleg³oœci 1 m od
pacjenta. 

Rejestracje wykonano dla 5 czêstotliwoœci: 250, 500,
1000, 2000 i 4000 Hz. G³êbokoœæ modulacji amplitudowej
wynosi³a 100%, natomiast dewiacja czêstotliwoœci 10%. Pac-
jenci byli badani w stanie czuwania i dlatego zgodnie z zale-
ceniami wytwórcy stosowano czêstotliwoœæ moduluj¹c¹ 46
Hz. Intensywnoœæ bodŸców zmieniano ze skokiem 10 dB dla
poziomów od 20 do 70 dB HL w badaniu w polu swobodnym
oraz od 20 do 120 dB HL w badaniu w s³uchawkach ER-3a.

Przed wykonaniem rejestracji ASSR poziomy bodŸców
zosta³y wyskalowane za pomoc¹ analizatora widmowego
firmy Bruel & Kjaer typ 2143. Mikrofon pomiarowy umiesz-
czono na statywie w odleg³oœci 1,2 m od g³oœnika. Przy po-
miarach widma aparatów s³uchowych zastosowano sprzê-
gacz 2 cm3. Porównanie widm sygna³ów na wyjœciu g³oœnika
i aparatu s³uchowego nie wykaza³o istotnych ró¿nic (rys. 1).
Oznacza to, ¿e aparaty s³uchowe przenosz¹ bodŸce stoso-
wane w badaniach ASSR bez istotnych zniekszta³ceñ. Wnio-
sek ten jest zgodny z wynikami badañ prezentowanych w in-
nych doniesieniach [Olszewski (i in.) 2005].

Rys. 1. Widma akustyczne zmierzone na wejœciu i wyjœciu aparatu
s³uchowego dla bodŸca ASSR o czêstotliwoœci 500 Hz prezen-
towanego z g³oœnika

Wyniki 
Na rys. 2 przedstawiono wartoœci progów s³yszenia po-

szczególnych pacjentów otrzymane w badaniu audiometrii
tonalnej w s³uchawkach, bez aparatu s³uchowego (AT) oraz
w polu swobodnym w aparacie s³uchowym (AWP). Pokazano
tak¿e progi elektrofizjologiczne dla odpowiedzi ASSR otrzy-
mane bez aparatu s³uchowego przy stymulacji poprzez s³u-
chawki ER-3a (ASSR) oraz progi zmierzone w polu swobod-
nym w aparacie s³uchowym (ASSRW). 

Rys. 2. Wyniki badañ audiometrii tonalnej oraz wartoœci progów
ASSR w grupie 6 pacjentów 

Jak widaæ z przedstawionych na rys. 2 wyników u pa-
cjentów nr 1, 2 i 3 wartoœci progów audiometrycznych i elek-
trofizjologicznych otrzymane bez aparatu oraz w aparacie
s³uchowym nie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ o wiêcej ni¿ 20 dB. 
U pacjenta nr 4 otrzymano ró¿nice pomiêdzy progami dla
czêstotliwoœci 250 i 500 Hz wiêksze ni¿ 20 dB. U pacjentów
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nr 5 i 6 dla czêstotliwoœci 250 Hz otrzymano odpowiedŸ elek-
trofizjologiczn¹ w aparacie s³uchowym pomimo, ¿e nie uzys-
kano jej podczas badania w s³uchawkach bez aparatu. Indy-
widualne wartoœci ró¿nic pomiêdzy progami dla poszczegól-
nych pacjentów przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Wartoœci ró¿nic pomiêdzy progiem audiometrii tonalnej i pro-
giem ASSR w badaniu bez aparatu s³uchowego (ASSR – AT) oraz 
w polu swobodnym z aparatem s³uchowym (ASSRW – AWP) dla
poszczególnych pacjentów

W tab. 2 przedstawiono œrednie wartoœci ró¿nic oraz od-
chylenie standardowe. Analiza statystyczna otrzymanych
wartoœci nie wykaza³a ró¿nic istotnych statystycznie pomiê-
dzy ró¿nic¹ progu ASSR i AT oraz ASSRW i AWP. Najwiêk-
sze wartoœci ró¿nic pomiêdzy progami wystêpowa³y dla czê-
stotliwoœci 250 i 500 Hz.

Tab. 2. Œrednie wartoœci oraz odchylenie standardowe ró¿nic pomiê-
dzy progami dla poszczególnych czêstotliwoœci

Skutecznoœæ dopasowania protezy w badaniach audio-
metrycznych mo¿na oceniæ równie¿ poprzez wyznaczenie
ró¿nicy pomiêdzy progiem s³yszenia wyznaczonym bez apa-
ratu s³uchowego oraz zmierzonego z aparatem s³uchowym.
W przypadku gdy pacjentem jest ma³e dziecko skutecznoœæ
dopasowania protezy mo¿na oceniæ, podobnie jak w bada-
niach audiometrycznych, poprzez porównanie progów ASSR
wyznaczonych bez i z aparatem s³uchowym. Na ryc. 3 przed-
stawiono wykresy s³upkowe ró¿nic pomiêdzy progami audio-
metrycznymi (AT-AWP) oraz ró¿nic pomiêdzy progami ASSR
(ASSR-ASSRW) u poszczególnych osób. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e oba pomiary „zysku” z zastosowania aparatów
s³uchowych – audiometryczny i elektrofizjologiczny daj¹ zbli-
¿one wyniki, a ró¿nica pomiêdzy nimi nie przekracza 15 dB.
Analiza statystyczna wykaza³a, ¿e œrednie wartoœci ró¿nic 
AT – AWP oraz ASSR – ASSRW nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
w sposób istotny statystycznie. Wyniki analizy statystycznej
materia³u œwiadcz¹ o tym, ¿e mo¿liwa jest ocena korzyœci 
z za³o¿enia aparatu s³uchowego za pomoc¹ s³uchowych po-
tencja³ów wywo³anych stanu ustalonego – ASSR .

Rys. 3. Wartoœci ró¿nic pomiêdzy progiem audiometrii tonalnej bez
aparatu (AT) i progiem audiometrii w wolnym polu (AWP) oraz ró¿nic
pomiêdzy progiem ASSR bez aparatu (ASSR) i w aparacie s³u-
chowym (ASSRW) w funkcji czêstotliwoœci dla poszczególnych pac-
jentów

Dyskusja 
Przydatnoœæ kliniczna potencja³ów wywo³anych stanu

ustalonego – ASSR z uwagi na ich z³o¿ony charakter oraz
towarzysz¹ce tym rejestracjom zak³ócenia elektrofizjologi-
czne jest ci¹gle przedmiotem badañ [Œliwa 2004, £apiñski
2004]. Ma³a wartoœæ amplitudy odpowiedzi ASSR powoduje
koniecznoœæ stosowania urz¹dzeñ pomiarowych odpowied-
nio wysokiej klasy. Zalety metody wynikaj¹ natomiast m.in. 
z faktu, ¿e ocena odpowiedzi ASSR odbywa siê automatycz-
nie za pomoc¹ z³o¿onej statystycznej oceny pojawiania siê
sk³adowej widma czêstotliwoœci moduluj¹cej [Dobie, Wilson,
1996; Stapells (i in.) 1987].

Na wartoœæ progu ASSR wp³yw ma wiele czynników
zwi¹zanych ze stanem pacjenta, amplitud¹ odpowiedzi, 
kszta³tem audiogramu [John (i in.) 2002], a tak¿e zniekszta³-
ceniami elektromagnetycznymi zwi¹zanymi z bodŸcem [Pic-
ton (i in.) 2004]. Na obecnym etapie rejestracje za pomoc¹
ASSR s¹ traktowane jako uzupe³nienie badañ ABR. Wyniki
prac innych autorów wykazuj¹, ¿e u osób o s³uchu normal-
nym wystêpuj¹ najwiêksze ró¿nice pomiêdzy progami ASSR
i progiem audiometrii tonalnej [Kochanek 2004], zaœ ró¿nica
miêdzy tymi progami maleje w miarê zwiêkszania ubytku
s³uchu [Dimitrijevic 2002]. Istnieje pogl¹d, ¿e u osób z g³êbo-
kim ubytkiem s³uchu uzyskuje siê lepsz¹ korelacjê miêdzy
wartoœciami progów elektrofizjologicznego i behawioralnego. 

Kolejnym Ÿród³em zak³óceñ móg³ byæ sam aparat s³u-
chowy, umieszczony bardzo blisko elektrody odniesienia. 
W celu oceny wp³ywu tych zak³óceñ, jako materia³ pracy
wybrano pacjentów implantowanych z ca³kowit¹ jednostron-
n¹ g³uchot¹, u których w uchu zaopatrzonym w implant nie
wystêpowa³y ¿adne reakcje s³uchowe na bodŸce akustycz-

zêstotliwoœæ ASSRW – AWP ASSR – AT
x SD x SD

250 Hz 24 7 22 13
500 Hz 15 11 18 15

1000 Hz 10 8 8 3
2000 Hz 10 9 13 6

Pacjent Wartoœæ ró¿nicy Czêstotliwoœæ [Hz]
250 500 1000 2000

1 ASSRW – AWP 20 15 20 -20
ASSR – AT 20 10 5 20

2 ASSRW – AWP 20 15 0
ASSR – AT 5 10 15

3 ASSRW – AWP 15 5 0 -5
ASSR – AT 10 5 -5 5

4 ASSRW – AWP 25 35
ASSR – AT 35 45

5 ASSRW – AWP 30 10 5
ASSR – AT 20 10

6 ASSRW – AWP 30 5 10 15
ASSR – AT 25 10 10

Rejestracja s³uchowych odpowiedzi stanu ustalonego (ASSR) w polu swobodnym u pacjentów aparatowanych ... 49
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ne. Po wykonaniu rejestracji ASSR ucha zaopatrzonego 
w aparat s³uchowy, przek³adano aparat do drugiego ucha 
i ponawiano pomiar. U ¿adnego z pacjentów nie uzyskano 
w tych warunkach odpowiedzi ASSR, co oznacza³o, ¿e za-
k³ócenia elektromagnetyczne zestawu stymuluj¹cego oraz
aparatu s³uchowego nie generuj¹ sygna³ów, które by³yby re-
jestrowane przez system pomiarowy. Dobór grupy badanej
pacjentów z jednostronn¹ ca³kowit¹ g³uchot¹ pozwoli³ rów-
nie¿ na pominiêcie maskowania ucha przeciwstronnego.

W niniejszej pracy podjêto siê opracowania i wstêpnej
oceny mo¿liwoœci rejestracji odpowiedzi elektrofizjologicz-
nych dla bodŸców przechodz¹cych przez aparat s³uchowy.
Dokonano porównania wartoœci progów psychoakustycz-
nych oraz elektrofizjologicznych. Ze wzglêdu na ró¿ne 
kszta³tów bodŸców wykorzystywanych w obu tych technikach
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ próg s³yszenia otrzymany w badaniu
psychoakustycznym przy u¿yciu bodŸców modulowanych
móg³by ró¿niæ siê od otrzymanego dla bodŸców tonalnych
stosowanych w klasycznym badaniu w polu swobodnym.
Przeprowadzone badania wykaza³y jednak, ¿e próg dla
bodŸców modulowanych nie ró¿ni³ siê jednak w istotny spo-
sób od progów wyznaczonych w badaniu audiometrycznym.
St¹d te¿ mo¿liwe by³o porównanie wyników dla odmiennych
bodŸców. 

Porównanie wartoœci ró¿nic pomiêdzy progami audio-
metrii tonalnej oraz ASSR w s³uchawkach i w polu swobod-
ny, nie wykaza³o istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy nimi.
Przedstawione w tabeli 3 œrednie wartoœci oraz odchylenie
standardowe ró¿nic pomiêdzy progami wskazuj¹ na ich dob-
r¹ zgodnoœæ i s¹ podobne do wyników prac innych autorów
[Herman i Stapells 2003].

Ró¿nice wiêksze od 20 dB uzyskane u jednego z pacjen-
tów mo¿na wyt³umaczyæ tym, ¿e by³o to dziecko w wieku 
7 lat, niedos³ysz¹ce od urodzenia. W przypadku oceny progu
u ma³ych dzieci nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ wyznaczenie
progu s³yszenia metod¹ subiektywn¹ wymaga wspó³pracy ze
strony osoby badanej, a wynik jest uzale¿niony od chwilowej
dyspozycji badanego. Mo¿e to powodowaæ wiêkszy b³¹d
wyznaczania progu audiometrycznego u dzieci. 

Miar¹ zysku ze stosowania protezy s³uchowej jest war-
toœæ ró¿nicy miêdzy progiem s³yszenia wyznaczonym w polu
swobodnym w aparatach s³uchowych, a progiem uzyskanym
w klasycznym badaniu s³uchu. Na podstawie przeprowadzo-
nych badañ stwierdzono, ¿e oba pomiary – audiometryczny 
i elektrofizjologiczny w zbli¿onym stopniu umo¿liwiaj¹ ocenê
„zysku” z aparatów s³uchowych. W pracy porównano te ró¿-
nice z podobnymi ró¿nicami wyznaczonymi metod¹ elektro-
fizjologiczn¹.

Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na mo¿li-
woœæ zastosowania pomiaru progu ASSR u pacjentów apa-
ratowanych do obiektywnego wyznaczania progu s³yszenia
w zakresie 250–4000 Hz u osób w aparacie s³uchowym.
Autorzy prowadz¹ dalsze prace nad ocen¹ jej przydatnoœci
klinicznej. 
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