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nélkül nyerünk
információt.

III./2. OBJEKTÍV VIZSGÁLATOK
Az objektív hallásvizsgálat tárgykörébe tartozó módszerek:

1. Reflexen alapuló hallásvizsgáló eljárások:

a) Orientációs reflexek (audiokinetikus reakciók)

b) Klasszikus pavlovi feltételes reflexeken alapuló hallásvizsgálatok

c) Vegetatív funkciók változásán alapuló módszerek

d) Egyszerű reflexeken alapuló audiometriai módszerek

- Fülkagylóreflex

- Otogén pupillareflex

- Auro-palpebralis reflex

- Stapediusreflex

2. Akusztikus válaszon alapuló hallásvizsgáló eljárások: otoakusztikus
emisszió (OAE):

a) Spontán OAE (SOAE)

b) Kiváltott OAE (Evoked OAE, EOAE)

- Tranziens EOAE (TEOAE)

- Stimulus frekvencia emisszió (SFOAE)

- Disztorziós kombinációs hangemisszió (DPOAE)

3. Akusztikus kiváltott potenciál audiometria: elektromos válasz audiometria

(Electric Response Audiometry, ERA)

a) Electrocochleographia (ECochG)

b) Agytörzsi kiváltott potenciál audiometria (Brainstem Evoked Response
Audiometry, BERA)

c) Auditoros steady state válasz (Auditory Steady State Response, ASSR)

d) Kérgi kiváltott válasz (Cortical Evoked Response Audiometry,

CERA)

- Korai kérgi kiváltott potenciálok (Middle Latency Response, MLR)

- Késői (lassú) kérgi kiváltott potenciálok (Long Latency Response)

- Össze nem illési negativitás potenciál (Mismatch Negativity, MMN)

- P300 kognitiv kiváltott potenciál (P300 Cognitive Auditory Evoked
Potential)

- Igen késői kiváltott válasz (Contingent Negative Variation, CNV)

1. táblázat



III./2.1.Impedancia mérés – tympanometria

III./2.1.1.Dinamikus compliance vizsgálat

A mérés során a légmentesen elzárt hallójáratba teszthangot (226 Hz) hangot juttatunk és
a mérőfejben lévő mikrofon segítségével regisztráljuk a visszaverődő hangot. A
visszaverődő hang mennyisége megmutatja, hogy milyen a hangvezető rendszer
vezetőképessége (compliance). A dinamikus compliance vizsgálat során a hallójáratba
helyezett mérőfej segítségével pozitívtól negatívig változtatjuk a légnyomást. A
compliance abban az esetben a legmagasabb (akkor legjobb a hangvezetőképesség),
amikor a dobhártya két oldalán a légnyomás egyenlő mértékű. Légnyomásváltozást csak
abban az esetben tudunk létrehozni, ha a hallójárat légmentesen elzárható és a dobhártya
ép.

Ép hallás, ép dobüregi nyomás

Normál esetben a hallójáratban létrehozott pozitív vagy negatív nyomás ront a
hangvezetőképességen. Maximális értéket akkor kapunk, ha a légnyomás megegyezik a
dobüregi nyomással (a dobhártya középállásban, nívóban helyezkedik el). Tehát egy
harang alakú görbét, tympnogramot kapunk, melynek maximuma a 0 daPa értéknél lesz,
A-típusú görbének nevezzük.

Negatív dobüregi nyomás



Például fülkürthurut esetén, amikor a dobüreg szellőzésének gátoltsága miatt a dobüregi
levegő felszívódik, a dobüregi negatív nyomás, a behúzódott dobhártya miatt a
hangvezetés rosszabb, mint normál esetben, a compliance alacsony. Amikor mérésünk
során a légmentesen lezárt hallójáratban negatív nyomást (szívóhatást) hozunk létre, a
dobhártya a normál pozíciójába kerül és a hangvezetés jobb lesz, a compliance
növekedni fog. Maximumát akkor éri el, amikor a hallójáratban ugyanolyan negatív
nyomást létesítünk, mint a dobüregben volt. A tympanogram csúcsa, tehát a legjobb
hangvezetési érték, a legjobb compliance a negatív nyomásértékeknél fog jelentkezni.
C-típusú tympanogramot kapunk, mely alapján negatív dobüregi nyomást
véleményezhetünk. Minél jobban negatív irányba eltolt a görbe csúcsa, annál
jelentősebb a fülkürtfunkciós zavar, előrehaladottabb a folyamat.

Dobüregi folyadék

Amennyiben a dobüregben folyadék (transsudatum, vér, purulens váladék) található, a
hangvezetés gátolt. Nem változtat az alacsony compliance-en a hallójáratban létrehozott
nyomásváltozás, így lapos tympnaogrammot kapunk.

Hallócsontláncolati fixáció

A dobüreg légtartó, ép dobüregi nyomásra jellemző A-típusú tympanogramot kapunk, de
a középfül struktúráinak beszűkült mozgási lehetősége miatt a maximális
hangvezetőképesség is alacsony lesz, a maximális compliance érték, a görbe csúcsa
alacsonyan lesz: As típusú görbét kapunk. A rezonancia frekvencia magas értékű lesz
(mint a feszes gitárhúr hangja). A normál 1000 Hz-nél magasabb (1200-1500 Hz)
értékeket kaphatunk.



Hallócsontláncolati megszakadás

A hallócsontláncolat nyomás által létrehozott mozgathatósága fokozott, a hallócsontok
kitérése fokozott, a görbe csúcsa, maximális értéke magas lesz, Ad típusú görbét
kapunk. A rezonancia frekvencia alacsony értékű lesz (mint a laza gitárhúr hangja). A
normál 1000 Hz-nél alacsonyabb (600-800 Hz) értékeket kaphatunk.

III./2.1.2. Stapedius reflex vizsgálat

Milyen módon
védi hangos
hangok ellen a
belsőfület a
stapedius
reflex?

A stapedius reflex vizsgálata a legjobb compliance értéket adó légnyomásnál történik,
melyen a dobhártya normál, középállásban található. Hangos (80-85 dB-es) hang
hatására a m. stapedius megfeszülése a stapestalpat kiemeli az ovális ablakból, a
hangvezetést lecsökkenti, ezáltal védi a belsőfület a hangos hangoktól. A hangvezetés
csökkenését regisztráljuk, a mért compliance hirtelen lecsökken. A reflexet különböző
frekvenciákon (500, 1000, 2000, 4000 Hz-en) regisztráljuk.

Hallócsontláncolati fixáció vagy megszakadás

Mivel az effektor rendszer érintett, a m. stapedius hanginger által kiváltott kontrakciója
nem tud változtatni a fixált vagy megszakadt hallócsontláncolat hangvezető képességén.
Az érintett fülön nem váltható ki stapedius reflex sem ipsilateralis sem kontralateralis
ingerléssel. Amennyiben csak az egyik oldal érintett, a másik oldalon stapedius reflex
kiváltható mind ipsilateralis ingerléssel, mind a kóros oldal felől (kontralateralis
ingerléssel) is.



Belsőfül eredetű percepciós halláscsökkenés

Stapedius reflex még közepes, vagy akár nagyfokú percepciós halláscsökkenés esetén is
kiváltható lehet, ennek oka a beszűkült dinamika-tartomány. Amennyiben a
hallásküszöb fölött 70 dB-en belüli reflexküszöbbel kiváltható stapedius reflexet kapunk,
Metz-féle recruitmentről beszélünk, mely objektív jele a belsőfül laesiónak.

Idegi eredetű percepciós halláscsökkenés

Kisfokú halláscsökkenés esetén kiváltható lehet a stapedius reflex, esetleg emelkedett
reflexküszöböt találunk. Közepes-nagyfokú halláscsökkenés esetén az érintett oldalon
ipsilateralis ingerléssel reflex nem váltható ki. Ellenoldali jobb hallás esetén
kontralateralis ingerléssel kiváltható a stapedius reflex. Amennyiben a jól vagy jobban
halló fülön közel ép a hallás, itt ipsilateralis ingerléssel kiváltható reflexet kapunk,
kontralateralis ingerléssel stapedius reflexet nem tudunk kiváltani.

III./2.1.3. Stapedius reflexfáradás vizsgálat

Mire utal a
stapedius reflex
kóros fáradása?

A stapedius reflexet kiváltó hangot, a reflexküszüb felett 10 dB erősségű hangot 10
másodpercig adva vizsgáljuk a compliance értékét. Normál esetben a reflex
folyamatosan fennáll, a compliance csökkenése egyforma értékű.

Retrocochlearis (idegi) érintettség

A stapedius reflex kóros fáradása jellemző, sokszor első tünet lehet! Kontralateralis
ingerléssel 500 vagy 1000 Hz-en a stapedius reflexküszöbnél 10 dB-lel erősebb hangot
adva 10 másodpercen keresztül a reflex hatékonyságának csökkenését látjuk.
Reflexfáradást állapíthatunk meg, ha a 10 másodpercig tartó hanginger alatt a
compliance csökkenés (az impedancia növekedés) 5 másodpercen belül feleződik (az
amplitúdó a felére csökken).

Ha reflexfáradást regisztrálunk, feltétlenül szükséges a beteg centrális laesio irányába
történő további vizsgálata. 2000 és 4000 Hz-en a vizsgálat nem releváns, ép viszonyok
esetén is reflexfáradást kaphatunk ezen frekvenciákon.



III./2.2. Otoakusztikus emisszió mérés

Felnőtteknél a belsőfül működésének megítéléséhez általában a disztorziós
otoakusztikus emisszió mérést alkalmazzuk. 500-8000 Hz között fél oktávonként
regisztrálhatjuk a külső szőrsejtek működéséből adódó kiváltott hangjelenséget. Az inger
két, meghatározott arányú frekvenciájú (f2/f1= 1,22), 65 dB erősségű hang. Épen
működő külső szőrsejtek esetén az adott hangok hatására új frekvenciájú hangok (DP1,
DP2) keletkeznek, melyek a hangvezető rendszeren keresztül visszavezetődve a
hallójáratban mérhetők. A keletkezett kombinációs hangokat Fourier-spectrum
analízissel a mérőműszer felismeri, és különválasztja a zajtól. Megfelelő jel/zaj arány
esetén a vizsgált frekvencián jó külső szőrsejt működést véleményezhetünk.

Miből ered az
otoakusztikus
emisszió?

Vezetéses halláscsökkenés

A hangvezetési zavar miatt nem informatív vizsgálat, mivel a regisztrálás feltétele, hogy
a belsőfülből emittálódó hangjelenség ki tudjon vezetődni a hallójáratba.

Belsőfül eredetű percepciós halláscsökkenés

Mivel az otoakusztikus emisszió a belsőfül (a külső szőrsejtek motilis tevékenységéről)
ad információt, a belsőfül eredetű halláscsökkenések esetén fontos diagnosztikai értékű
vizsgálat. Egyes kórfolyamatok során kezdetben csak a külső szőrsejtek működése
károsodik, ilyenkor már egészen korai stádiumban kóros eltéréseket mutat az
otoakusztikus emisszió mérés eredménye. Zajterhelés esetén először a 3000, 4000 Hz-es
tartományban nem váltható ki otoakusztikus emisszió, a többi frekvencia külső szőrsejt
tevékenysége még érintetlen. A későbbiekben fokozatos romlás jellemző, a többi
frekvencián is eltűnik az otoakusztikus emisszió kiválthatósága, mutatva az egyre
kiterjedtebb régióban jelentkező külső szőrsejt és belsőfül működéscsökkenést.



Idegi eredetű percepciós halláscsökkenés

A hallópálya centrális részét érintő kórfolyamatok esetén a belsőfül működése ép lehet.
Amennyiben percepciós halláscsökkenést mérünk és emellett jól kiváltható
otoakusztikus emissziót regisztrálunk, retrocochlearis, idegi kórfolyamatra (pl. acusticus
neurinomára, egyéb idegrendszeri daganatra) kell gondolnunk. Az otoakusztikus
emisszió esetleges hiánya belsőfül működészavart igazol, de ez nem zárja ki a
retrocochlearis folyamatot.

III./2.3. BERA, ASSR
Az elektromos kiváltott audiometria (Electric Response Audiometry, ERA) objektív
hallásküszöb vizsgálatot és/vagy a lézió magassági diagnózisának céljából végzett
kiváltott potenciál méréssorozatot jelent.

III./2.3.1. A kiváltott potenciál audiometria lényege

Mi a kiváltott
válasz
audiometria
alapja?

A hallórendszer idegelemeinek működését elektromos jelenségek, potenciálok kísérik,
azonban emberen ezeket közvetlenül a vizsgálni kívánt sejtekből nem lehet elvezetni.
Mivel azonban a fej szövetei elektromosan jól vezető közegnek számítanak, egy-egy
működő rost vagy sejtcsoport, mint generátor által keltett potenciálváltozás messze
elvezetődik keletkezési helyétől (ún. közegvezetés, "volume conduction").
Természetesen az így tovavezetett potenciál amplitúdója igen jelentősen lecsökken.
Ugyanakkor az agy ebből a szempontból nem vizsgált részeinek aktivitása a hang által
kiváltott aktivitást elfedi. Az említett technikai nehézségek miatt korábban a skalpra
ragasztott elektródáktól messze eső agytörzsi területek ezzel a módszerrel nem voltak
feltérképezhetők. A hallórendszer hang által kiváltott elektromos aktivitásának
diagnosztikai felhasználását komputerrel végezhető szummációs és átlagoló technika
tette lehetővé. Ennek a lényege, hogy az ismétlődő, bizonyos eseményhez időben kötött
jelenséget, a "jelet" (azaz a hangingert), ki lehet emelni az azt fedő, véletlenszerű
jelenségek közül, a "zajból" (azaz a kéreg és az izmok spontán aktivitása). Az
elektromos kiváltott audiometria témakörébe számos vizsgálat tartozik (ld.táblázat),
ezek közül a gyakorlatban leginkább használatos BERA és ASSR vizsgálattal
foglalkozunk.

III./2.3.2. Agytörzsi kiváltott potenciál audiometria (Brainstem
Evoked Response Audiometry, BERA).

Hogy néz ki
egy normális
BERA

A hetvenes évek második felétől széles körben elterjedt klinikai rutinmódszer lett a
Jewett nevéhez fűződő agytörzsi kiváltott potenciál vizsgálat. A vizsgálat során
rendszerint 2000 koppanó hanginger (click) hatására létrejött potenciálváltozást a
fejbőrre rögzített elektródákkal detektáljuk s a regisztrátumon az első 10 ms-on belül öt
jól elkülöníthető hullám ismerhető fel (ábra). A BERA a hallópálya funkcionális térképét
adja. Amennyiben valamelyik hullám latencia ideje vagy alakja eltér a normális átlagtól,
a hullámok eredete alapján megmondhatjuk a károsodás helyét. A legnagyobb
amplitúdójú hullám az V-ös. A vizsgálat során fokozatosan csökkentve a hanginger



regisztrátum? erősségét az egyes hullámok fokozatosan eltűnnek, az V-ös hullám végig követhető
marad, azonban latencia ideje az alacsonyabb inger intenzitás felé nő. A fentiek alapján
az objektív hallásküszöb BERA-val az utolsó olyan regisztrátum, ahol még felismerhető
az V-ös hullám. Fontos azonban, hogy ez a küszöb a szubjektív audiogram 2000-4000
Hz-es tartományának felel meg, így a hallásküszöbről nem nyerünk információt a mély
és közepes frekvenciák területén .

Mely
frekvenciáknak
felel meg a
BERA-val
mért
hallásküszöb?

Az agytörzsi kiváltott potenciál feltételezett generátorhelyei:

Nervus cochlearis

Nucleus cochlearis

Oliva superior magcsoport

Lemniscus lateralis

Colliculus inferior

Corpus geniculatum mediale

Radiatio thalamo-corticalis

Mire
használható a
BERA
vizsgálat?

A BERA vizsgálat alkalmazási területei:

1. Hallásküszöb-meghatározás

2. Otoneurológiai diganosztika, topodiagnózis

A. Retrocochlearis laesiok kimutatása

a. Acusticus neurinoma diagnózisa; (nem specifikus acusticus
neurinomára, azonban igen szenzitív bármely retrocochlearis laesiora:
degeneratív folyamat, sclerosis multiplex, diabetes stb.).

b. Agytörzsi laesio.

A retrocochleáris laesió jelei BERA vizsgálat során:

1. Az V. hullám latenciája a normális átlaghoz képest 0.6 ms-nál nagyobb
mértékben csúszik.



Melyek a
retrocochlearis
laesio jelei?

2. Az V. hullám latenciája az ellenoldalhoz képest több, mint 0.5 ms-ot késik.

3. Az I-V. csúcsok közötti latencia (interpeak latency, IPL) a normális
átlaghoz képest 0.5 ms-mal hosszabb.

4. Az I-V. IPL megnyúlása az ellenoldalihoz képest (interpeak latency
distance, IPLD) nagyobb, mint 0.3 ms.

5. Az V-ös és az I-es hullám amplitúdójának aránya kisebb, mint 1
(csecsemőknél az érési folyamat befejeződése előtt fiziológiás lehet).

6. A szubjektív hallásüszöb és a BERA-val nyert hallásküszöb közti különbség
nagyobb, mint 20 dB (2-4 kHz!).

7. Az egyes hullámok egymást követően hiányoznak. Extrém esetben csak
cochlearis mikrofonpotenciál (cochlear microphonic potential, CM)
regisztrálható, Jewett-hullámok nem. TEOAE és DPOAE birtokában a CM
helyett az OAE kimutathatósága is kórjelző hiányzó Jewett-hullámok
esetén.

8. A görbék ismételhetősége azonos technikai körülmények közt feltűnően
rossz.

9. Az V-ös hullám regisztrálhatatlanná válik, ha az inger ismétlési frekvenciáját
100/s-re növeljük.

10. Az intenzitás-latencia görbén nagyfokú jobbratolódás figyelhető meg.

III./2.3.3. Steady state válasz (Auditory Steady State Response,
ASSR)

Auditoros kiváltott válaszon a hanginger hatására a központi idegrendszerben keletkező
elektromos aktivitásváltozást értjük. Az auditoros kiváltott válaszok elektromos
háttértevékenységtől való elkülönítésére szolgáló jól ismert átlagolási technika képezi
kiváltott potenciáltechnikák alapját. Ez azonban nem elégséges abban az esetben, ha egy
adott frekvenciájú tisztahang által kiváltott választ szeretnénk az agyi
háttértevékenységből kiemelni. Ahhoz, hogy ezt elérhessük a fenti hanginger egyes
fizikai paramétereit periodikusan változtatnunk kell.

Mi az ASSR
alapja?

Moduláción értjük azt a technikát, amikor a tisztahang inger amplitúdóját és/vagy
frekvenciáját előre meghatározott módon változtatjuk. Az így kiváltott elektromos
válaszban a modulációt követő jelleg válik felfedezhetővé. Az adott frekvenciájú,
modulált tisztahang inger frekvenciaspecificitást biztosít az auditoros válasz
szempontjából, vagyis a válasz kimutathatósága az adott és csakis az adott frekvenciájú
tisztahangra vonatkoztatható.

Miről ad
felvilágosítást
az ASSR
regisztrátum?

Az auditoros steady-state válaszok (ASSR) a kiváltásukra szolgáló modulált tisztahang
inger fennállása alatt folyamatosan regisztrálható, az ingermoduláció mintázatát követő
auditoros kiváltott válaszok, melyeket a háttér elektromos agyi tevékenységtől átlagolás
és frekvenciaanalízis segítségével különíthetünk el. A moduláció EEG válaszban való
kimutathatósága képezi az ASSR-technika alapját. Ha az adott vivőfrekvenciához
tartozó moduláló frekvenciát ki lehet mutatni az alapzajszint felett, akkor a
vivőfrekvenciájú hangot hallja a beteg az adott intenzitásszinten.

Mi az ASSR
előnye és
hátránya?

Az ASSR előnye, hogy ezzel a módszerrel frekvencia specifikus objektív audiogram
nyerhető. A legpontosabb küszöbbecslés éppen a közepes-, nagy-, és súlyos fokú
hallásvesztéseknél érhető el. A BERA-vizsgálattal összehasonlítva a frekvencia
specificitáson kívül további előnye, hogy súlyos halláscsökkenés esetében is képes
információt adni a kihasználható reziduális hallástartományról.

Az ASSR vizsgálat során fordított a gondunk, mint az otoakusztikus emisszió esetén: ott
minél jobb a hallás annál jobb a válasz, itt a 0 dB közeli jó hallásszinteken már nem tud



Mi a BERA
előnye és
hátránya?

érvényesülni a moduláció, így azt nehéz meghatározni. Tehát nagyobb hallásvesztésnél,
ahol nagyobb hangintenzitást kell alkalmaznunk, jobban érvényesül a moduláció.

 A steady state válaszok éberségi és fejlettségi állapottól függetlenek, ezért a módszer
újszülöttek és rosszul kooperáló betegek hallásvizsgálatánál jól alkalmazható.
Elsődleges felhasználási területük halláskárosult gyermekek frekvencia specifikus
objektív hallásvizsgálata, miáltal kellő támpontot nyerünk a hallókészülék megfelelő
beállításához.


