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KLINIKINĖ AUDIOLOGIJA
• Tai mokslas apie klausą ir klausos procesus,
glaudžiai susijęs su otorinolaringologija.
• Jos tikslas – padėti tiems, kurie turi klausos
sutrikimus.

• Audiologinių tyrimų pagrindas – gilios otologinės
žinios, kurios panaudojamos praktikoje bei
otochirurgijoje.
• Audiologinio ištyrimo diagnostinė vertė ypač išauga,
kai jo rezultatai derinami su ligos anamneze,
otoskopija, gydymo rezultatais.

KLINIKINĖ AUDIOLOGIJA
• Tai ne tik mokslas, besiremiantis nuolatinėm
studijom, eksperimentiniais tyrimais bei vyraujančio
fenomeno teoriniu paaiškinimu, bet ir menas.
• Tik nuosekliai dirbant, nagrinėjant kiekvieną atvejį,
išvystoma klinikinė intuicija.
• Daug daugiau galima išmokti, ištyrus išsamiai vieną
pacientą, negu greitai ir paviršutiniškai ištyrus 100
žmonių.
• Neatsitiktinai audiologu turėtų būti atidus, kruopštus,
mokantis bendrauti žmogus.

KLINIKINĖ AUDIOLOGIJA
• Tai sveikatos apsaugos sritis, kurioje turi būti
naudojama naujausia techninė įranga.
• Audiologas gali laisvai pasirinkti naudoti senesnius
ar naujasnius tyrimo metodus, svarbu, kad tyrimo
rezultatai būtų patikimi ir turėtų diagnostinę vertę.
• Klinikinė audiologija – tarptautinis subjektas.
Tarptautinė standartų organizacija – ISO yra
pateikusi standartus bei maskavimo signalų lygius
pagrindiniams audiologinių testų metodams.
• Todėl svarbu pradėti naudoti audiologinėje
praktikoje tarptautinius simbolius, testus bei
maskuotės lygius.
• Tarptautiniai standartai audiometrams buvo adaptuoti
1969m.

KLINIKINĖ AUDIOLOGIJA
• Audiologija glaudžiai siejasi su psichoakustika.
Psichoakustika – tai koreliacija tarp garso akustinės
charakteristikos ir garso suvokimo.
• Psichoakustika yra psichofizikos mokslo dalis, kuri
nagrinėja, kaip fizikiniai signalai ar kiti garsai veikia
žmogaus ar gyvūnų jutimo organus.
• Audiologijoje plačiai naudojami psichoakustiniai
testai. Tai metodai, kada tiriamasis turi aktyviai
reaguoti į garsinį signalą (paspausti mygtuką, pakelti
ranką).
• Todėl psichoakustiniai metodai priklauso nuo
žmogaus pasiruošimo tyrimui: svarbu emocinė
motyvacija, bendra savijauta, sugebėjimas
susikoncentruoti.
• Maži vaikai, žmonės su intelekto sutrikimais tiriami
specialiom metodikom.

PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS AUDIOLOGUI

• Audiologas turi gerai pažinoti audiologiniam
ištyrimui naudojamus aparatus, privalo būti
įsitikinęs, kad įrengimai dirba gerai.
• Audiologas yra atsakingas už tyrimų
rezultatus.
• Audiologinio tyrimo metu pacientas turi
jaustis komfortabiliai.
• Aparatų kalibruotė turi būti sistemingai
tikrinama – ar audiometras ir jo davikliai
produkuoja signalus, atitinkančius ISO,

KLINIKINĖ AUDIOLOGIJA

• Audiometrija
• Akustinė impedansometrija
• Otoakustinė emisija

• Sukeltieji klausos potencialai

KLINIKINĖ AUDIOLOGIJA
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Toninė slenkstinė audiometrija
Kalbinė audiometrija
Žaislinė audiometrija
Rega sustiprinta audiometrija
Aukštų dažnių audiometrija
Viršribinė audiometrija
Audiometrija laisvame lauke

PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS AUDIOLOGUI
KLAUSOS TYRIMO PRADŽIA
1.

2.
3.
4.

Audiologas turi trumpai susipažinti su ligonio anamneze bei jį informuoti apie
tyrimą. Pokalbio metu naudinga keisti balso intensyvumą bei įvertinti paciento
reakcijas. Tikslinga užduoti šiuos klausimus:
- Kurios ausies klausa geresnė?
- Su kuria ausimi kalba telefonu?
- Jei yra ūžesys, ką jis primena?
- Kokius garsus sunkiausia išgirsti?
Audiologas prieš tyrimą turi įvertinti išorinės klausomosios landos būklę, kad ji
nebūtų obturuota siera, vata, kas galėtų iškreipti audiologinio tyrimo rezultatus.
Naudojant ausines, svarbu labai nesuspausti, vengiant ausies išorinės landos
sienelių užkritimo (ypač vaikams, pagyvenusiems žmonėms).
Audiologas turi pacientui išaiškinti instrukcijas trumpai ir suprantamai. Jei yra
kalbos supratimo problema, tyrėjui turi padėti šeimos narys. Dažnai padeda
gestai, mimika.

PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS AUDIOLOGUI
KLAUSOS TYRIMO PRADŽIA
5. Audiologas turi būti tikras, kad pacientas suprato:
- kad testo esmė yra nustatyti silpniausią toną, kurį gali išgirsti
ausis;
- kad skirtingų tonų signalai bus paduodami į vieną ausį;
- kad išgirdus toną, pacientas turi duoti atsakymą (paspausti
mygtuką);
- kad atsakymas-paspaudimas turi būti trumpas.
6. Pacientas turi gerai suprasti instrukcijas.
7. Audiologas turi kreipti dėmesį į teisingą ausinių uždėjimą. Pacientas turi
nusiimti akinius, auskarus, kramtomąją gumą. Testo metu ausinių rankomis
liesti negalima. Pacientas su ausinėmis turi jaustis komfortabiliai.

PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS AUDIOLOGUI
KLAUSOS TYRIMO PRADŽIA
8. Audiologinis tyrimas pradedamas nuo geriau girdinčios ausies.
9. Toninės audiogramos dažnio parinkimo tvarka.
Klausos slenksčio nustatymas prasideda 1000Hz dažnyje. Todėl,
kad:
- 1000Hz tonas identifikuojamas kaip labiausiai įprastas
tonas daugumos pacientų tarpe,
- slenksčių lygiai, išgaunami šiame dažnume yra labiausiai
patikimi.
Po to tiriami 2000,4000,8000Hz dažniai. Prieš tiriant žemus 500 ir
250Hz dažnius, patikslinamas pagrindinis 1000Hz dažnumas
125Hz dažnis rečiausiai naudojamas kaip signalas. Jei nustatomi
staigūs klausos jautrumo pasikeitimai – daugiau kaip 20dB,
tiriama su pusės oktavos signalais (750,1500,3000,6000Hz).

PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS AUDIOLOGUI
KLAUSOS TYRIMO PRADŽIA

10. Jei gaunama orinio laidumo kreivė normos ribose (pagal
klausos susilpnėjimo skalę, modif. Goodman A.), tos ausies
kaulinio laidumo slenksčius tirti netikslinga.
11. Svarbu paciento pozicija tyrimo metu. Pacientas sėdi tylos
kameroje taip, kad nematytų gydytojo judesių, bet gydytojui
būtų matomas. Paciento veidas turėtų būti pakreiptas 30°
kampu.
12. Aplinkos sąlygos turi būti pritaikomos taip, kad netrukdytų
atliekamo tyrimo kokybei.

KLAUSOS SLENKSČIO NUSTATYMAS
SUPAŽINDINIMO SU TONU STADIJA

• KLAUSOS SLENKSTIS – tai tas akustinio signalo
minimalus garso lygis, į kurį gaunamas atsakas (pagal
ANSI, 1973).
• Prieš nustatant klausos slenkstį, pacientą reikia supažindinti
su „prieinamo garso“ signalu tame dažnume. Standartizuota
ši metodika: pirminis garsas duodamas 30dB lygyje tame
dažnume. Jei šis tonas girdimas, pradedamas klausos
slenksčio nustatymas tame dažnume. Jei 30dB tonas
negirdimas, tono lygis didinamas, pridedant po 10dB iki
gaunamo atsako. Gavus atsaką, galima pradėti klausos
slenksčio nustatymą.

KLAUSOS SLENKSČIO NUSTATYMAS

• Klausos slenksčio nustatymui naudojama
modifikuota Hughson-Westlake metodika:
pirmasis tonas paduodamas 10dB žemiau
minimalaus tono lygio, nustatyto
supažindinimo su „gerai girdimo tono“
stadijoje. Garso intensyvumas didinamas kas
5dB iki atsako. Po to 10dB garso lygis
sumažinamas, negavus atsako- padidinamas
5dB iki atsako.
• Klausos slenksčiu tam dažniui laikomi 2

KLAUSOS SLENKSČIO NUSTATYMAS

• Hughson-Westlake šiam ascendentiniamdescendentiniam metodui teikia pirmenybę,
nes jis sumažina perstimuliacinės
adaptacijos galimybę. Stimuliacijos laikas
nuo 1 iki 2 sek, tarpai tarp signalų – iki 3
sekundžių.

AUDIOGRAMOS FORMATAS IR SIMBOLIAI

• Toninės ir kalbinės audiometrijos testų rezultatai
užrašomi, naudojant vieningus ir pastovius simbolius.
• Audiogramos forma ir simbolių sistema rekomenduota ir
adaptuota Tarptautinės standartų organizacijos (1978).
• Viena oktava dažnumų ašyje (abscisių ašis) turi atitikti
20dB klausos lygių (ordinačių )ašyje. Tradiciškai raudonai
žymima dešinė ausis, kairioji – mėlynai.
• Klinikinėje praktikoje turi būti patogi audiogramos forma
bei formatas.
• Šalia audiogramos turi būti palikta vietos kitiems
atliktiems audiometrijos testams atžymėti bei pateikti
audiologines išvadas, rekomendacijas.
• Jei audiologas įtaria, kad tyrimo rezultatai dėl tam tikrų
priežasčių gali būti nepatikimi, privalo tai atžymėti.

TONINĖS AUDIOGRAMOS SIMBOLIAI

KLINIKINĖ MASKUOTĖ

• Vienas sudėtingiausių audiologijos klausimų
– klinikinė maskuotė. Klausos tyrimo tikslas
yra gauti patikimus rezultatus, todėl tiksli
maskuotė nėra paprastas uždavinys
audiologui. Dažnai maskuotė reikalinga,
atliekant toninę-kalbinę audiometriją,
viršslenkstinius testus.
• Amerikos Nacionalinis Standartų Institutas
(ANSI) standartizavo akustinę terminologiją
(S1.1-1960) ir maskuotę apibrėžė taip: „tai ta

KLINIKINĖ MASKUOTĖ

• Maskuotės funkcijos: ipsilateralinė ir kontralateralinė.
• Ipsilateralinė maskuotė – kada testavimo signalas ir
maskuotės triukšmas susilieja toje pačioje ausyje.
Klinikiniams tikslams ji naudojama retai.
• Kontralateralinė maskuote – kada testo signalas
nukreipiamas į vieną ausį, o maskuotės triukšmas – į
kitą. Klinikiniams tikslams ji naudojama slenksčio
netestuojamoje ausyje pakėlimui taip, kad ji
nereaguotų į signalą testuojamoje ausyje. Toliau
maskuotė bus minima, turint omenyje tik
kontralateralinę maskuotę.

KLINIKINĖ MASKUOTĖ
• STUDEBAKER (1979) pateikia septynias koncepcijas, kurios padidina
klinikinės maskuotės atlikimo meistriškumą:
• 1) Testuojama ausis (TA) visada yra blogesnė ausis. Maskuotės
lygiai nepriklauso nuo TA nemaskuoto klausos slenksčio.
• 2) Netestuojama ausis (NTA). Visada maskuojama geresnė ausis.
Maskuotės lygiai priklauso nuo NTA orinio laidumo slenksčių.
• 3) NTA neurosensorinis lygis. Esant arba nesant oro-kaulo tarpui,
NTA kaulinio laidumo slenkstis pakeis tos pačios ausies orinio laidumo
slenkstį, pradėjus maskuotę. Jei yra oro-kaulo tarpas, signalai iš TA bus
gaunami geresnėje (NTA) ausyje kaulinio laidumo keliu. Todėl orinio
laidumo maskuotė NTA būtina, kad signalas nesustiprėtų per kaulinį
laidumą. Jei maskuotės lygis nėra pakankamas, galima
„nedamaskavimo“ komplikacija.

KLINIKINĖ MASKUOTĖ

• 4) TA neurosensorinis lygis. Maskuojant NTA, maskuotės
lygiai turi būti mažesni nei TA kaulinio laidumo slenksčiai,
kitu atveju galima „permaskavimo“ komplikacija.
• 5) Tikslus maskuotės lygis. Norint gauti tikslius rezultatus,
rekomenduojama naudoti tikslius maskuotės lygius. Deja,
daugelis gydytojų mano, kad stiprus NTA maskavimas
eliminuoja „šešėlinį“ atsaką. Bloga maskuotė gali būti
erzinanti, skausminga, blaškanti.
• 6) Maskuotės pradinio lygio nustatymas. Maskuotės lygis
priklauso nuo NTA orinio laidumo slenksčių ir TA kaulio
laidumo slenksčių.
• 7) Okliuzijos efektas. Svarbu aptarti maskavimą, tiriant
kauliniu laidumu. Kada ausinė pridedama prie NTA
maskavimui, ji dirbtinai pagerina kaulinio laidumo atsaką
(okliuzijos efektas). Tai siejasi su priedine energija,
pasiekiančia sraigę greičiau, nei autentiško jautrumo pokyčiai.
Kai pažeista vidurinė ausis, kaulinio laidumo pagerėjimas
nestebimas, kai ausinė uždedama ant tos pačios ausies.

KLINIKINĖS MASKUOTĖS TAISYKLĖS
atliekant toninę audiometriją

I. Toninė orinio laidumo audiometrija.
1. Kada testuojamos ausies orinio laidumo slenkstis
ir netestuojamos ausies orinio laidumo slenkstis skiriasi
per interauralinį susilpnėjimą ar daugiau tame dažnume,
naudoti maskuotę.
2. Kada testuojamos ausies orinio laidumo slenkstis
ir netestuojamos ausies kaulinio laidumo slenkstis skiriasi
per interauralinį susilpnėjimą ar daugiau, naudoti
maskuotę.
II. Toninė kaulinio laidumo audiometrija.
kada testuojamos ausies orinio laidumo slenkstis ir
tos pačios ausies kaulinio laidumo slenkstis skiriasi
daugiau kaip 10dB tame dažnume, naudoti maskuotę.

AUDIOLOGINIŲ TESTŲ NEPASTOVUMO FAKTORIAI
Guide for Conservation of Hearing in Noise, American Academy of
Otolaryngology, Head and Neck Surgery
Fizikiniai faktoriai:

Psichologiniai faktoriai:

Kalibruotė

Motyvacija

Ausinių pozicija

Koncentracijos fliuktuacija

Aplinkos triukšmas

Instrukcijų supratimas

Aparatūros kokybė

Intelektas
Patirtis

Fiziologiniai faktoriai:

Atsako faktoriai:

Amžius ir lytis

Mygtuko paspaudimas, kalbinis
atsakas, rankos pakėlimas

Klausos organo patologinė būklė

Metodologiniai faktoriai:

Bendra tiriamojo savijauta

Audiologo patirtis

ūžesys

Testo technika
Intervalai tarp testų
Instrukcijos

Klausos sutrikimo laipsnis
KS laipsnio nustatymui vertinami orinio
laidumo klausos slenksčiai. Praktikoje naudojamos
įvairių autorių klausos susilpnėjimo skalės. Todėl
reikia įsidėmėti, kad tokie patys klausos slenksčiai
gali būti vertinami įvairiai (pavyzdžiui, 25-dB
klausos slenksčiai gali būti įvardinti kaip „klausa
normos ribose“ – pagal vieną skalę, o pagal kitą –
„nežymaus laipsnio klausos pažeidimas“).
Praktikoje bei mokslinėje literatūroje
dažniausiai naudojama klausos susilpnėjimo skalė:

Klausos susilpnėjimo skalės
KSV – klausos slenksčių vidurkiai
Goodman, 1965

KSV (0,5, 1 ir 2
kHz)
dB
-10-25
26-40
41-55
56-70
71-90
90 +

Klausos
susilpnėjimas
Normali klausa
Lengvas
prikurtimas
Vidutinis
prikurtimas
Sunkus
prikurtimas
Gilus prikurtimas
Praktinis
kurtumas

Clark, 1981 (modifikuota)

KSV (0,5, 1 ir 2
kHz)
dB
-10-15
16-25
26-40
41-55
56-70
71-90
90 +

Klausos
susilpnėjimas
Normali klausa
Neryškus prikurtimas
Lengvas prikurtimas
Vidutinis prikurtimas
Sunkus prikurtimas
Gilus prikurtimas
Praktinis kurtumas

Klausos sutrikimo laipsnis

Retai KS laipsnis gali būti vertinamas kaip
klausos netekimo procentas. Klausos netekimo
procentais formulės pagrindas yra individo
klausos slenksčiai kalbos diapazono dažnumuose
– 500, 1000, 2000 ir 3000 Hz.

Amerikos Medicinos Asocijacijos rekomenduojama formule
klausos procentiniam netekimui apskaičiuoti:

Vienos ausies klausos netekimas procentais:
1. Orinio laidumo slenksčių vidurkis šiuose dažnumuose:
500,1000,2000,3000Hz. Jei klausos slenksčiai yra geresni nei 0 dB, jų vidurkį
vertinti reikia kaip 0 dB; jei klausos slenksčiai yra blogesni už 100 dB, juos
vertinti reikia kaip 100 dB.
2. Iš gauto skaičiaus atimkite 25.
3. Padauginkite iš 1,5. Gautas skaičius yra tos ausies klausos netekimas
procentais.
Abiejų ausų klausos netekimas procentais:
1. Padauginkite geresnės ausies klausos netekimo procentą iš 5.
2. Prie gauto skaičiaus pridėkite blogesnės ausies klausos netekimo procentą.
3. Gautą sumą padalinkite iš 6. Tai ir yra binauralinio klausos netekimo procentas.

Klausos sutrikimo laipsnis
Europos Sąjungos Vaikų audiologų konferencijoje (Milanas,
1996) pasiūlyta Europos Sąjungos šalyse naudoti naują
klasifikaciją
Prikurtimo Geriau girdinčios ausies
laipsniai
KSV
(500-4000 Hz)
Nežymus

> 20 dB, bet < 40 dB

Vidutinis

≥ 40 dB, bet < 70 dB

Sunkus

≥ 70 dB, bet < 95 dB

Ypač
sunkus

≥ 95 dB

KSV – klausos slenksčių
vidurkis

Vaikų klausos tyrimas
Vaikų klausos tyrimo metodikos skiriasi nuo
suaugusių.
Visi naudojami tyrimai turi būti paciento
toleruojami. Sėkmingą vaiko klausos ištyrimą lemia ne
akustinės aparatūros ar technikų įvairovė, bet tyrėjo
sąžiningumas, kūrybiškumas, lankstumas, įgūdžiai ir
patirtis.
Yra trys pagrindinės metodikos vaikų elgsenos
atsakams nustatyti: elgsena grįsta audiometrija, rega
sustiprinta audiometrija (RSA) ir žaidimu grįsta
audiometrija (ŽGA). Vaikų kalbinė audiometrija bei
elektrofiziologiniai klausos tyrimai papildo atliktų
pagrindinių tyrimų rezultatus.

VAIKŲ KLAUSOS TYRIMŲ POSKYRIS

Vaikų klausos tyrimas

Elgsena grįsta audiometrija
Tyrimo metu vaikas sėdi tėvams ant kelių tylos kameroje, garso
lauko centre.
Garsinei stimuliacijai gali būti naudojami įvairūs garsai: kalba,
pulsuojantys tonai, siaurajuostis triukšmas arba kt. Šie signalai
dažniausiai pateikiami per šoninius garsiakalbius, rečiau – per priekinį
(frontalinį).
Galimi elgsenos atsakų variantai: akių mirksėjimas, pabudimas
iš miego, suklusimas, nustojimas verkti, nustojimas kalbėti, veido
mimikos pasikeitimas, įvairūs lūpų judesiai, galvos pasukimas link garso
šaltinio.
Paduodamų garsinių signalų intensyvumas keičiamas tol, kol
nustatomas vaiko elgsenos atsakas į minimalų akustinį dirgiklį ( terminas
„minimalus atsako lygis“ yra dažniau vartojamas nei „klausos slenkstis“,
nes vaikai gali duoti atsaką, kuris kiek viršija teisingas klausos slenksčių
vertes).
Šis tyrimas turėtų būti atliekamas rečiau, nes vaiko atsakai kinta
labai greitai. Rizika klaidingų atsakų (nesantis klausos sutrikimas) yra
nepageidaujama. Todėl tyrimo patikimumas bei informatyvumas yra
mažas.

Vaikų klausos tyrimas

Rega sustiprinta audiometrija
Tyrimo metu vaikas sėdi tėvams ant kelių, tylos kameroje,
garso lauko centre.
Garsinei stimuliacijai gali būti naudojami įvairūs garsai: kalba,
pulsuojantys tonai, siaurajuostis triukšmas arba kt. Šie signalai
dažniausiai pateikiami per šoninius garsiakalbius, rečiau per priekinį
(frontalinį).
Tiriamojo vaiko atsakas tipinis – tai galvos pasukimas į garso
šaltinio pusę bei į apšviestą žaisliuką ekrane toje pačioje garso šaltinio
pusėje. Žaisliuko paveiksliukas ekrane turi pasirodyti tuoj po garsinio
signalo toje pačioje garso šaltinio pusėje.
Jei nėra spontaninio atsako į garsinį signalą, vaikas galvą
paprastai pasuka, pasižiūrėdamas į atsiradusį paveiksliuką. Bet kokiu
atveju žaisliuko paveiksliukas informuoja, patikslina vaiko galvos
pasukimo kryptį į garso šaltinį. Tai patvirtina refleksinę reakciją,
sąlygotą garsinės stimuliacijos.
Tyrimo metu gautas garso sąlygotas galvos pasukimo
refleksas yra specifinis RSA.

Vaikų klausos tyrimas

Rega sustiprinta audiometrija
Šio tyrimo metu galima įvertinti ir vieną svarbiausių
klausos fenomenų – garso lokalizaciją, kuri yra būdinga
binauralinei klausai. Garso lokalizacijos fenomenas
būdingas simetrinei klausai, klausos slenksčių skirtumas
tarp ausų neviršija 30dB.
Tyrimo metu garsų intensyvumas keičiamas tol, kol
nustatomas minimalus atsako lygis.
Minimalus kalbos suvokimo lygis – tai minimalus
atsakas į kalbinę stimuliaciją (kalbos suvokimo slenksčio
nustatymas).
RSA atliekama vaikams nuo 6 iki 30 mėnesių
amžiaus.
Normatyviniai duomenys pateikiami sekančioje lentelėje

Vaiko
amžius

Paduodamo
garso slėgio
lygis (dB)

Pulsuojančių
tonų
lygis
(dB)

Kalba
(dB)

0-6 sav.

50-70

75

40-60

6 sav.4 mėn.

50-60

70

45

4-7 mėn.

40-50

50

20

7-9 mėn.

30-40

45

9-13 mėn.

25-35

13-16 mėn.

Numatomas tiriamo vaiko
atsakas

Akių mirksėjimas,
akių išplėtimas, išgas
tis ar pabudimas iš
miego

Krūptelėjimas
į kalbinę
stimuliaciją
(dB)

65

Akių mirksėjimas, išplėtimas, nusiraminimas;
nuo 4 mėnesių galimas
rudimentinis galvos pasukimas
Galvos leteralinis pasukimas
link garso šaltinio; garsų
klausymąsis

65

15

Galvos kryptinė lokalizacija
į garso šaltinį, nepriklausoma nuo žemesnių ausies
lygio verčių

65

38

10

Galvos kryptinė lokalizacija
į garso šaltinį, priklausoma
nuo žemesnių už ausies lygio
garso verčių; nepriklausoma nuo aukštesnių
už ausies lygio garso verčių

65

25-30

30

5

65

16-21 mėn.

25

25

5

21-24 mėn.

25

25

5

Kryptinė lokalizacija į garso
šaltinį
Kryptinė lokalizacija į garso
šaltinį
Kryptinė lokalizacija į garso
šaltinį

65

65
65

Vaikų klausos tyrimas

Žaidimu grįsta audiometrija
– Vaikus 30-36 mėn. amžiaus galima tirti labiau įprastiniais tyrimo metodais.
– Šio tyrimo metu vaikas turi klausyti „pyptelėjimų“. Išgirdus pyptelėjimą,
vaikas turi duoti atsaką – kur nors padėti žaisliuką, etc.
– Žaidimas patvirtina informaciją.
– Daugeliui šio amžiaus vaikų tyrimo metu galime uždėti ausines ir nustatyti
klausos slenksčius kiekvienai ausiai atskirai.
Pastaba: klaidinga lyginti RSA duomenis (kuri atliekama garso lauke be
ausinių) su ŽGA duomenimis (kuri atliekama garso lauke su ausinėmis). RSA ir
ŽGA yra tyrimo metodai, kurių tikslas - gauti atsaką, o garsinė stimuliacija
pateikiama per garsiakalbius arba ausines.
Tam tikrais atvejais vaikus RSA metu galima tirti su ausinėmis arba
kauliniu vibratoriumi. Jei vaikai nesileidžia tiriami su ausinėmis ar su kauliniu
vibratoriumi, jų klausą reikia tirti laisvame garso lauke.

ŽAIDIMU GRĮSTA AUDIOMETRIJA

Audiometrija

Akustinė
impedansometrija

Otoakustinė
emisija

Timpanometrija
Akustinio reflekso tyrimas
Klausomojo vamzdžio funkcijos tyrimas
Ilgalaikės stimuliacijos testas

Sukeltieji klausos
potencialai

Akustinė impedansometrija
Audiometrija rija

Otoakustinė
emisija

Sukeltieji klausos
potencialai



Timpanometrija



Naudojamas 226 Hz dažnio 85 dB intensyvumo tonas, spaudimas išorinėje
klausomojoje landoje keičiamas nuo +200 iki -400 mm H2O
Kreivės
tipas

Slėgis
vidurinėje
ausyje

Kreivės
amplitudė

A

nuo + 50 iki -100
mmdaPa

normali (0,4 – 0,8
ccm)

As

nuo + 50 iki -100
mmdaPa

sumažėjusi (< nei
0,4ccm)

Ad

nuo + 50 iki -100
mmdaPa

padidėjusi (> nei
0,8 ccm)

C1

nuo -100 iki -200
mmdaPa

normali (0,4 – 0,8
ccm)

C2

< nei -200
mmdaPa

normali (0,4 – 0,8
ccm)

B

plokščia kreivė be viršūnės

J. Jerger (1970m) klasifikacija

Vaikų klausos tyrimas

Otoakustinės emisijos registravimas (OAE)
OAE tyrimas yra fiziologinis testas, labai vertingas
ypač tais atvejais, kai neįmanoma panaudoti kitų tyrimo
metodų.
Gauta OAE nurodo, kad vaiko klausa negali būti
blogesnė nei 40dB.
Tyrimui atlikti reikia daug mažiau laiko, nei kitiems
klausos tyrimams.
Pageidautina, kad OAE tyrimo metu tiek aplinka būtų
rami, tiek vaikas ramus.
Tam tikrais atvejais gali būti naudojama sedacija.
OAE trūkumas: esant vidurinės ausies pažeidimui,
dažnai OAE gaunama. Todėl šis tyrimas riboja konduktyvaus
KS diagnostines galimybes.
OAE leidžia diagnozuoti klausos neuropatiją.
Nustačius vaikui KS, normalią vidurinės ausies funkciją,
gauta OAE leidžia patvirtinti šią retą diagnozę.

Audiometrija

Akustinė
impedansometrija

Otoakustinė
emisija



Otoakustinė emisija - tai sraigės išorinių plaukuotųjų
ląstelių mechaninio susitraukimo metu gaminama
akustinė energija, kuri užregistruojama išorinėje ausies
landoje



Tam kad būtų užfiksuota
OAE, vidurinė ir vidinė
ausys turi funkcionuoti
normaliai



OAE nebūvimas nurodo
30 – 40 dB ir didesnį
klausos susilpnėjimą

Sukeltieji klausos
potencialai

OTOAKUSTINĖS EMISIJOS REGISTRAVIMAS

OTOAKUSTINĖS EMISIJOS REGISTRAVIMAS

Vaikų klausos tyrimas

Identifikacinė audiometrija

Ankstyvas kūdikių klausos būklės įvertinimas yra
privalomas.
Kūdikių klausos jungtinis komitetas (Joint
Committee on Infant Hearing) 2000 metais patvirtino
kūdikių klausos testavimo programos principus:
- visiems naujagimiams iki 1 mėnesio amžiaus turi
būti atliktas klausos testavimas (patikra), atliekant
fiziologinius klausos tyrimus: OAE.
Jei šie tyrimai neatlikti iki 1 mėnesio amžiaus, jie
būtinai turi būti atlikti iki 3 mėnesių amžiaus.
Kūdikiai, kuriems nustatytas KS, iki 6 mėnesių
amžiaus turi gauti atitinkamų specialistų konsultacijas.
Naujagimiai, kurių klausos testavimo rezultatai buvo
teigiami, bet jie yra KS rizikos grupėje, turi būti ištirti
audiologiškai ( lentelė).

Neurosensorinio ir konduktyvaus klausos sutrikimo rizikos
faktoriai (Joint Committee On Infant hearing, 2000)
Naujagimiai iki 28 dienų:
Pastovus neurosensorinis klausos pažeidimas šeimoje.
Įvairūs sindromai, kuriems būdingas neurosensorinis ar konduktyvus klausos pažeidimas.
Veido-kaukolės, ausies kaušelio ar išorinio ausies kanalo anomalijos.
Cytamegalovirusinės, herpes, toksoplazmozės, raudonukės infekcijos in utero.

Naujagimiai arba kūdikiai nuo 29 dienų iki 2 metų amžiaus:
Tėvų ar globėjų susirūpinimasis vaiko klausos, kalbos, bendru vystymuisi.
Pastovus klausos sutrikimas šeimoje.
Įvairūs sindromai, kuriems būdingas neurosensorinis ar konduktyvus klausos pažeidimas.
Postnatalinės infekcijos, susijusios su neurosensoriniu klausos pažeidimu, priskiriant ir bakterinį
meningitą.]
Cytamegalovirusinės, herpes, toksoplazmozės, raudonukės infekcijos in utero.
Neonataliniai rizikos faktoriai – hiperbilirubinemija, nuolatinė plaučių hipertenzija, mechaninė
plaučių ventiliacija.
Ligos, kurioms būdingas progresuojantis neurosensorinis klausos pažeidimas – neurofibromatozė,
osteopetrozė,
Usher‘io sindromas.
Neurodegeneracinės ligos – Hunter sindromas, sensorinės-motorinės neuropatijos.
Galvos trauma.
3 mėnesius persistuojantis eksudacinis otitas.

Klausos tyrimai
Timpanometrija

Elgsenos audiometrija

OAE

BERA

Audiometrija

Otoakustinė
emisija

Akustinė
impedansometrija

Sukeltieji klausos
potencialai

Indikacijos:


Suaugusiems:



Neaiškūs klausos testų rezultatai
Vienpusis klausos sutrikimas
Ūžesio galvoje ar ausyse
diferencinė diagnostika
Svaigimų diferencinė diagnostika
Įtariama VIIn. neurinoma ar kiti
smegenėlių – tilto kampo dariniai
Įtariami degeneraciniai bei
demielinizuojantys sutrikimai










Vaikams:



Kai klausos skryningo testais
įtariamas klausos sutrikims



Kūdikiams su rizikos faktoriais

(paveldimas klausos sutrikimas šeimoje,
genetinės ligos, neišnešioti naujagimiai, ilgas
ototoksinių AB vartojimas, įgimta raudoniukė,
CM ir Herpes virusų infekcijos ir kt)


Įtariami kamieno augliai,
degeneraciniai bei
demielinizuojantys sutrikimai

Audiometrija


Akustinė
impedansometrija

Otoakustinė
emisija

Nustatomi objektyvūs klausos slenksčiai

Sukeltieji klausos
potencialai

DAUGIADAŽNIS KLAUSOS SUKELTŲ SMEGENŲ
KAMIENO POTENCIALŲ TYRIMAS

DAUGIADAŽNIS KLAUSOS SUKELTŲ
SMEGENŲ KAMIENO POTENCIALŲ TYRIMAS

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

