
 III./1. SZUBJEKTÍV VIZSGÁLATOK

III./1.1. Hangvilla vizsgálatok

III./1.1.1. Weber-teszt

Milyen információt
szolgáltatnak a
hangvilla
vizsgálatok?

Milyen eredményt
kapunk vezetéses
halláscsökkenés
esetén?

A két fül csontvezetéses hallását hasonlítjuk össze. A megpendített hangvillát,
vagy az audiométer csontvezetéses vizsgálatra alkalmas vibrátorát a fej
középvonalába, általában a homlokra helyezzük.

Vezetéses halláscsökkenés

A fülkagyló hiánya, rendellenes fejlődése; a hallójárat szűkülete, elzáródása; a
dobhártya megvastagodása vagy folytonosságának megszakadása; a dobüregi
nyomásviszonyok megváltozása, folyadék felszaporodása; a hallócsontláncolat
túlzott merevsége vagy megszakadása a légvezetéses hallást gátolja, vezetéses
halláscsökkenést okoz. A légvezetéses hallás rosszabb, a csontvezetéses hallás
pedig jobb lesz, ezért a beteg a rosszabbul halló fülében fogja hangosabban
hallani a hangvilla hangját, erre az oldalra lateralizálja a hangot. Ennek oka,
hogy a csontvezetés a fej középvonalától a belsőfülhöz mindkét oldalon
egyforma, de a hang „elszökése” a hallócsontláncolaton keresztül a beteg
oldalon gátolt, ezért a hangrezgésből több marad ezen az oldalon, hangosabb
érzetet váltva ki. Amennyiben mindkét oldal érintett, a rosszabbul halló fülben
(ahol nagyobb fokú a vezetéses halláscsökkenés) fogja hallani a hangvillát
hangosabbnak. Egyforma halláscsökkenés esetén középen hallja a hangot.

Percepciós halláscsökkenés

Milyen eredmény
jellemző percepciós
halláscsökkenésnél?

A belsőfül betegsége vagy a centrális hallópálya érintettsége bármely
kórfolyamat által percepciós (sensorineuralis) halláscsökkenést okoz. Ezen
esetekben mind a légvezetéses-, mind a csontvezetéses hallás romlik. Egyoldali
esetben a hangvilla hangját a beteg a jobban halló fülébe lateralizálja.
Szimmetrikus kórkép esetén középen fogja hallani a hangvilla hangját.

III./1.1.2. Rinné-vizsgálat

Monaurális (egy fül) vizsgálata. A két fülön a lég- és csontvezetéses hallást
külön-külön hasonlítjuk össze. A megpendített hangvillát (vagy a csontvezetéses
vibrátort) a hallójárathoz (légvezetés mérése), majd a processus mastoideusra
(csontvezetés vizsgálata) helyezzük. Ép hallás esetén légvezetéssel jobban
hallunk, az eredményt Rinné pozitívnak nevezzük.



Vezetéses halláscsökkenés

A halláscsökkenés oldalán a csontvezetéses hallás jobb lesz a légvezetésesnél, a
beteg a hangvilla hangját hátul, a processus mastoideusra helyezve
hangosabbnak fogja hallani. Ezt nevezzük Rinné negatív eredménynek.

Percepció halláscsökkenés

Mivel mind a lég- mind a csontvezetéses hallás egyformán romlik, légvezetéssel
ebben az esetben is jobban hallja a beteg a hangvilla hangját, tehát Rinné pozitív
eredményt kapunk.

III./1.1.3. Gellé-vizsgálat

A hallójáratban létrehozott nyomásváltozás ép hallású fülön megváltoztatja egy
adott hang hangerejének érzékelését. Egészséges hallócsontláncolattal a
teszthangot változó hangerejűnek halljuk. Ez a változás mind a légvezetéses,
mind a csontvezetéses hallás esetén kimutatható, ezt nevezzük Gellé pozitív
eredménynek. A Gellé vizsgálatot általában csontvezetéssel végezzük (mert ez
egyszerűbben kivitelezhető). A hallójáratban a légnyomást Politzer-ballon
segítségével változtathatjuk. A processus mastoideusra helyezett megpendített
hangvillának vagy az audiométer csontvezetéses vibrátorának hangerejét a beteg



hallócsontláncolati fixáció esetén folyamatosan ugyanolyannak hallja,
függetlenül a nyomásváltozástól. Ennek oka, hogy a hangvezető rendszer
impedanciája nem változik a légnyomás hatására, a hangvezető rendszer
ellenállása a pathomechanizmusból adódóan amúgy is magas. Ezt nevezzük
Gellé negatív eredménynek.

III./1.2. Tisztahang hallásküszöb vizsgálat

Mit jelent a
hallásküszöb?

Mi a 0 dB?

Hallásküszöbnek nevezzük azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet már
meghallunk. Tiszthangokat, azaz 1 frekvenciát tartalmazó hangokat hall a
vizsgált egyén fejhallgatón keresztül, majd a processus mastoideusra helyezett
csontvibrátorból. A két fülön külön-külön határozzuk meg a légvezetéses
hallásküszöböt és a csontvezetéses hallásküszöböt. Szubjektív vizsgálati
módszer: a hang meghallásakor jeleznie kell a betegnek. 0 dB-nek nevezzük az
ép hallásúak hallásküszöbét, ez egy relatív érték. 20-40 dB közötti
halláscsökkenést kisfokúnak, 40-60 dB közöttit közepes fokúnak, 60-90 dB
között nagyfokúnak, 90 dB-t meghaladó halláscsökkenést súlyos fokúnak
nevezzük. A dB értékek a hangosságot, a hang intenzitását fejezik ki, két
hangintenzitás arányának 10-es alapú logaritmusaként számolhatjuk ki. Például
30 dB=3B, mely 1000-szeres hangerőt jelent. Ilyen módon jól együttműködő
betegnél pontosan meghatározhatjuk a halláscsökkenés mértékét és
topodiagnosztikai következtetéseket is levonhatunk.

Hallójárati szűkület vagy elzáródás

A hangvezetési zavar miatt a légvezetéses (fejhallgatóval mért) hallásküszöb
emelkedett lesz. Amennyiben cerumen vagy gyulladásos törmelék zárja el a
hallójáratot, ennek eltávolítása után a hallás normalizálódik, ennek
differenciáldiagnosztikai jelentősége is van. Atresia vagy teljes elzáródás esetén
jelentősebb, akár 50-60 dB-es hallásvesztéssel is számolhatunk. A
csontvezetéses hallás ép marad, definíciószerűen 0 dB-es hallásküszöböt mérünk
a csontvibrátorral. A lég- és csontvezetéses hallásküszöb közötti különbséget
csont-légköznek (angolul: air-bone gap) nevezzük.

Mivel csontvezetéssel a hang nagyon jól vezetődik mindkét oldalra, már igen kis
(akár 5 dB-es) hallásküszöb-különbség esetén áthallás jelentkezik. A rosszabbul
halló fül vizsgálatánál a beteg a jobban halló fülben hallhatja az átvezetődött
hangot. Maszkolást kell alkalmaznunk a jobban halló fülön. Amennyiben ezt
nem tesszük, tévesen jobbnak mérhetjük a csontvezetéses hallásküszöböt.

Milyen típusú
halláscsökkenésre
jellemző a csont-

Középfülgyulladás (fülkürthurut, serosus otitis, akut purulens otitis, chronicus
otitis)

Általában kis-közepes fokú halláscsökkenés jellemző, mely a hangvezetés
romlásából adódik: így a légvezetéssel mért hallásküszöb romlik, a
csontvezetéses hallás ép. Leggyakrabban a mély hangok területén mérünk
vezetéses halláscsökkenést.



légköz?

Hallócsontláncolati fixáció, pl. otosclerosis

A fokozatosan romló hallás kezdetben tisztán vezetéses típusú: a csontvezetéses
hallás ép, 0 vagy ehhez közeli dB értékeknél mérhető. A légvezetéses
hallásküszöb minimálistól nagyfokú halláscsökkenésre jellemző értékeket
mutathat. A maszkolás ebben az esetben is nagyon fontos. Ha a két oldal között
5 dB hallásküszöb eltérést mérünk, a csontvezetéses hallásküszöb mérésénél
feltétlenül maszkolást kell alkalmaznunk! Ennek hiányában a jobban halló fülbe
átvezetődő, csontvezetéssel jól terjedő hangot hallja meg a beteg és jelzi
hallásküszöbként, ami téves mérést jelent. Otosclerosis esetén a csont-légköz
mellett a belsőfül működéscsökkenésének első jeleként 2000 Hz-en a
csontvezetéses hallás is romlik. Ezt a percepciós halláscsökkenést jelző
audiogramm eltérést Carhart-csipkének nevezzük. A hallás fokozatos romlásával
a percepciós komponens is progrediál, kezdetben a magas hangok területén
egyre kifejezettebb, majd a beszédfrekvenciákon is tovább rontja a hallást,
kevert típusú halláscsökkenést kialakítva.

Hallócsontláncolati megszakadás

A légvezetéses hallásküszöb emelkedett, a csontvezetéses hallásküszöb tisztán
hallócsontláncolati megszakadás esetén 0 dB körül lehet. Ép dobhártya mellett
jellemzően 40-60 dB-es csont-légköz mérhető. A későbbiekben kialakuló
hegesedések következtében a hangvezetés javulhat, a halláscsökkenés
mérséklődhet. Súlyosabb trauma esetén a belsőfül is sérülhet, ilyenkor
percepciós halláscsökkenés is társul, kevert típusú halláscsökkenést mérhetünk.
Traumák kapcsán általában egyoldali halláscsökkenés alakul ki. Fejlődési
rendellenességre pedig inkább a kétoldaliság jellemző.

Zajtrauma és krónikus zajártalom

Milyen
hallásküszöb-görbe

Kezdetben ép hallásküszöb jellemző. Zajterhelést követően 16 órán túl érdemes
végezni a vizsgálatot, mivel a feléledési időn belül átmeneti hallásküszöb
emelkedést (TTS) mérhetünk. A későbbiekben megjelenő maradandó
halláscsökkenés percepciós típusú, általában kétoldali, szimmetrikus. 3 és 4
kHz-en jelentkezik először, ezt zajcsipkének nevezzük. Korai jele a
zajkárosodásnak az egész magas frekvenciákon (12000 Hz-en) jelentkező



jellemzi a
zajkárosodást?

halláskárosodás. Tovább fennálló zajterhelés esetén a magas hangokat, végül a
többi frekvenciatartományt is érintő percepciós halláscsökkenés alakul ki.

Presbyacusis

Milyen
halláscsökkenés
jellemző
időskorban?

A folyamat kezdetén csak a magas hangoknál (4000, 8000, 12000 Hz-en)
jelentkezik kisfokú, szimmetrikus percepciós halláscsökkenés. A hallásküszöb
az évek előrehaladtával folyamatosan emelkedik, illetve érinteni fogja a
beszédfrekvenciákat, majd a mélyebb hangokat is. (ábra 10) Általában
mindvégig jellemző marad a lejtő audiogram, de ritkán előfordulhat lapos görbe
is. A halláscsökkenés mértékét tekintve kis-, közepes-, nagyfokú
halláscsökkenést mérhetünk.

Menière-betegség

Kapcsolat a
Vesztibuláris
rendszer fejezettel

A betegség első stádiumában csak a rohamok alatt jellemző a halláscsökkenés. A
kórkép egyik diagnosztikai bizonyítéka a roham alatt mérhető hallásküszöb
emelkedés. A beteg erős szédülése és vegetatív tünetei miatt azonban a
hallásküszöb vizsgálat legtöbbször nem kivitelezhető (még ha audiológiai
vizsgáló állomáson tartózkodik is a beteg ezen időszakban). A halláscsökkenés
egyoldali, percepciós típusú, általában a mély hangokat érinti, a magas hangok
területén ép a hallás. A roham megszűntével a hallás rendeződhet, ép
hallásküszöböt mérhetünk. A betegség második stádiumában a rohamok közti
időszakban is mérhető a jellemzően mély hangokat érintő halláscsökkenés. A
harmadik stádiumban a magas hangok területén is jelentős hallásvesztés lép fel,
közepes-nagyfokú, vagy akár súlyos fokú, minden frekvenciatartományt érintő
percepciós halláscsökkenés alakulhat ki.



Acusticus neurinoma

A halláscsökkenés percepciós típusú, mely kialakulhat akutan, lehet átmeneti, de
jellemzőbb a fokozatosan romló hallás. Sokszor először a mély hangok területén
jelentkezik. Mértékét tekintve bármilyen lehet. Fontos, hogy amennyiben a két
oldal hallásküszöbe között eltérést találunk, gondoljunk az acusticus
neurinomára vagy egyéb centralis tumorra! A két oldal között fennálló
hallásküszöb-különbség miatt nagy jelentőségű a maszkolás. 40 dB vagy annál
nagyobb különbség esetén a légvezetéses küszöbmérésnél a jobban halló fülön
maszkhangot kell alkalmazni. Ennek elmulasztása esetén az áthallás miatt a
vizsgált fülön a valós értéknél jobb eredményt mérhetünk. A csontvezetéses
hallásküszöb maszkolása is fontos, enélkül a tévesen jobbnak mért (áthallás
miatt jelzett) csontvezetéses hallásküszöb hangvezetési zavarra, vezetéses
halláscsökkenésre engedne következtetni.

III./1.3. Beszédértés-vizsgálat
Vezetéses halláscsökkenés

Hogyan változik
meg a beszédértés a
különböző típusú
halláscsökkenések
esetén?

Hangvezetési zavar esetén a kétszámjegyű számok 50%-nak visszamondása
(számpróba) általában olyan hangerőn történik (beszédhallásküszöb), mint a
beszédfrekvenciákon mért légvezetéses halláscsökkenés átlaga.

A fonetikailag kiegyensúlyozott egyszótagú szókészlet hallásának és
visszamondásának vizsgálatakor (szópróba) tisztán hangvezetési zavar esetén a
hallásküszöbnek megfelelően jobbra eltolt görbét kaphatunk. A beszédértés
megemelt hangerőnél 100%-os lesz, diszkriminációs veszteség nem jelentkezik.
Kisgyermekeknél a szavak ismeretének hiánya miatt, illetve megkésett
beszédfejlődés esetén nem végezhető el a szópróba, mivel nem tudjuk
ellenőrizni a visszamondott szavak helyességét a beszédhiba miatt.



13. kép: fekete vonal-számpróba, piros vonal-szópróba. Vezetéses halláscsökkenés esetén eltolódnak
a magasabb hangerők felé.

Belsőfül eredetű percepciós halláscsökkenés

Cochlearis károsodás esetén jellemző, hogy a beteg egy bizonyos hangerő felett
egyre rosszabbul érti a beszédet. A halláscsökkenés miatt így hiába beszélünk
hangosabban, az csak a hangok meghallását segíti, de a beszéd megértését nem
javítja, inkább rontja. A beszédértési görbe visszafordul. Ezt roll-over
jelenségnek nevezzük, mely a hallás-rehabilitációt kifejezetten megnehezíti.

14. kép: két kék vonal-kétoldali számpróba, piros-jobb oldali szópróba, zöld-bal oldali szópróba.
Belsőfül eredetű halláscsökkenés esetén a beszédértési görbe visszafordul, roll-over.

Idegi erdetű percepciós halláscsökkenés

A centrális laesio okozta halláscsökkenés rossz beszédértéssel társul. Jellemző a
nagymértékű diszkriminációs veszteség, a hangerő növelése esetén sem éri el,
illetve sokszor meg sem közelíti a 100%-ot a beszédértés.

15. kép: fekete vonal-számpróba, piros vonal-szópróba. Centralis eredetű halláscsökkenésre jellemző
a diszkriminációs veszteség, a beszédértés nem éri el a 100%-ot.


