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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Η ακοομετρία εκτεταμένου φάσματος συχνοτήτων (8-20 kHz) δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα ευρείας
εφαρμογής, λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων, απουσίας διεθνών στάνταρντς και σημαντικής
μεταβλητότητας των μετρήσεων. Κατά τα τελευταία, όμως, έτη τα περισσότερα προβλήματα ξεπεράσθηκαν
και έχει αρχίσει η συχνότερη κλινική εφαρμογή της μεθόδου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία
μιας βάσεως δεδομένων από μέσους ακουστικούς ουδούς σε ελληνικό πληθυσμό, με την εξέταση μεγάλου
αριθμού νέων ενηλίκων.
Υλικό και μέθοδοι: 61 νέοι ενήλικες (122 ώτα) με μέση ηλικία 19 έτη, συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Ουδείς εκ
των εξετασθέντων είχε εκτεθεί σε θόρυβο ή άλλους ωτοτοξικούς παράγοντες στο παρελθόν. Οι μετρήσεις
έγιναν με τον ακοογράφο υπερυψηλών συχνοτήτων GSI 61 Clinical Audiometer (Grason Stadler, Madison,
USA). Εχρησιμοποιήθηκαν ακουστικά TDH-49 για το φάσμα συχνοτήτων 0.25 – 8 kHz και Sennheiser
HDA200 για το εκτεταμένο φάσμα συχνοτήτων 9 – 20 kHz.
Αποτελέσματα: Στο φάσμα συχνοτήτων 0.25 έως 8 kHz οι εξής μέσες τιμές σε dB HL (με σταθερά απόκλιση)
ανευρέθηκαν: 0.25 kHz: 14.3 (4.2), 0.5 kHz: 11.5 (3.4), 1 kHz: 11 (4), 2 kHz: 9.4 (4.9), 4 kHz: 10.6 (4.8) και 8
kHz: 13.4 (7.5). Στο εκτεταμένο φάσμα υψηλών συχνοτήτων 9 έως 20 kHz ανευρέθησαν: 9 kHz: 14 (9.9), 10
kHz: 12.7 (10.6), 11.2 kHz: 15.7 (13.9), 12.5 kHz: 14.7 (16.1), 14 kHz: 13.9 (18), 16 kHz: 16.5 (20.1), 18 kHz:
30.3 (18.8) και 20 kHz: 47 (21.8).
Συμπέρασμα: Ενώ οι μέσοι ουδοί στα 0.25 - 16 kHz παρουσιάζουν σταθερότητα και αξιοπιστία, οι ουδοί στα 18
- 20 kHz θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικό¬τητα. Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως βάση προς σύγκριση σε μελέτες που στηρίζονται στην ακοομετρία εκτεταμένου
φάσματος συχνοτήτων στον Ελληνικό χώρο.
Η συμβατική τονική ακοομετρία περιλαμβάνει
προσδιορισμό των ακουστικών ουδών σε
διαστήματα οκτάβας από 0.25 έως 8 kHz. Η
μέτρηση των ουδών πάνω από τα 8 kHz
αποκαλείται ακοομετρία εκτεταμένου φάσματος (ή
υπερυψηλών) συχνοτήτων, κατά την οποία
μετριούνται οι ουδοί στο φάσμα συχνοτήτων 8-20
kHz [1]. Κλινικά, μπορεί να είναι χρήσιμη σε
αρκετές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα σε βαρηκοία εκ
θορύβου, λόγω της μεγάλης ευαισθησίας της στην
διάγνωση κοχλιακής βαρηκοίας, δεδομένου ότι έχει
ευρεθεί ότι στην οξεία βλάβη της ακοής λόγω
εκθέσεως σε θόρυβο, η παθολογική διαδικασία
ξεκινάει συνήθως, από την βασική περιοχή του
κοχλία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακοή στις
υψηλές συχνότητες [2-4]. Εντούτοις, μέχρι σήμερα
δεν έχει τύχει ευρείας εφαρμογής, για διαφόρους
λόγους [2], όπως:
(1) Διάφορα τεχνικά προβλήματα.
(2) Απουσία διεθνών προτύπων.

(3) Διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιούμενες σε
διάφορα Εργαστήρια.
(4) Σημαντική μεταβλητότητα των μετρήσεων από
άτομο σε άτομο.
(5) Ανάγκη
χρησιμοποιήσεως
διαφορετικών
δεδομένων για κάθε δεκαετία ηλικίας, δεδομένου
ότι έχει ευρεθεί, ότι η μείωση της ακοής στην
ακοομετρία εκτεταμένου φάσματος συχνοτήτων
ξεκινά από την πρώτη δεκαετία της ζωής [5].
Κατά τα τελευταία, όμως, έτη τα περισσότερα
προβλήματα ξεπεράσθηκαν και έχει αρχίσει η
συχνότερη κλινική εφαρμογή της μεθόδου. Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία μιας
βάσεως δεδομένων από μέσους ακουστικούς
ουδούς σε ελληνικό πληθυσμό, με την εξέταση
μεγάλου αριθμού νέων ενηλίκων.
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από την μελέτη. Τα αποτελέσματα εισήχθησαν στο
στατιστικό πρόγραμμα (SPSS 11.0) για περαιτέρω
αξιολόγηση και ανάλυση.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Εξήντα ένας νέοι ενήλικες (122 ώτα) με μέση ηλικία
19 έτη, συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Η επιλογή
τους για συμμετοχή στην μελέτη έγινε με τα κάτωθι
κριτήρια:
- Απουσία
οικογενειακού
ιστορικού
κληρονομικής βαρηκοίας.
- Απουσία ιστορικού εκθέσεως σε θόρυβο στο
παρελθόν.
- Απουσία αιθουσοκοχλιακής νόσου, ιστορικού
λήψεως αμινογλυκοσιδών ή οιουδήποτε άλλου
επιβαρυντικού παράγοντα για βαρηκοία, είτε
στο παρόν είτε στο παρελθόν.
- Απουσία
αρτηριακής
υπερτάσεως
ή
υποτάσεως, ή άλλης συστηματικής νόσου με
αγγειακή προσβολή, νόσου του ΚΝΣ ή
κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.
Διεξήχθη πλήρης ωτορινολαρυγγολογικός και
ακοολογικός έλεγχος, ο οποίος περιελάμβανε
ακοομετρία και τυμπανομετρία. Η ακοομέτρηση
διεξήχθη με τον ακοογράφο υπερυψηλών
συχνοτήτων GSI 61 Clinical Audiometer (Grason
Stadler, Madison, USA). Εχρησιμοποιήθηκαν
ακουστικά TDH-49 για το φάσμα συχνοτήτων 0.25
– 8 kHz και Sennheiser HDA200 για το εκτεταμένο
φάσμα συχνοτήτων 9 – 20 kHz.
Τόσον η συμβατική τονική ακοομετρία, όσον και η
ακοομετρία εκτεταμένου φάσματος συχνοτήτων
πραγματοποιήθηκαν σε ακοολογικό θάλαμο. Στην
συμβατική τονική ακοομετρία καταμετρήθηκαν οι
ακουστικοί ουδοί κάθε ωτός στις συχνότητες των
0.25, 0.5, 1, 2, 4 και 8 kΗz. Στην ακοομετρία
εκτεταμένου
φάσματος
συχνοτήτων
κατάμετρήθηκαν οι ακουστικοί ουδοί κάθε ωτός στις
συχνότητες των 9 kHz, 10 kHz, 11.2, 12.5, 14, 16,
18 και 20 kHz. Για την τυμπανομετρία
εχρησιμοποιήθηκε τόνος 85 dB SPL και
συχνότητας 226 Ηz. Σε περίπτωση παθολογικού
τυμπανογράμματος ο εξεταζόμενος αποκλείονταν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι ευρεθέντες μέσοι ακουστικοί ουδοί και οι
σταθερές αποκλίσεις στην συμβατική τονική
ακοομετρία και στην ακοομετρία εκτεταμένου
φάσματος συχνοτήτων φαίνονται στον Πίνακα 1
και απεικονίζονται στην Εικ. 1. Η σύγκριση δεξιών
και αριστερών ώτων, καθώς και ανδρών-γυναικών,
δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Πίν. 1. Μέσοι ακουστικοί ουδοί και σταθερές αποκλίσεις
(Σ.Α.) στην συμβατική τονική ακοομετρία και στην
ακοομετρία εκτεταμένου φάσματος συχνοτήτων
Συμβατική τονική ακοομετρία (0.25 – 8 kHz)
Συχνότητα
(kHz)

Μέσοι ακ. ουδοί
(dB HL)

Σ.Α.

0.25

14.3

4.2

0.5

11.5

3.4

1

11.0

4.0

2

9.4

4.9

4

10.6

4.8

8

13.4

7.5

Ακοομετρία εκτεταμένου φάσματος συχνοτήτων
(9 - 20 kHz)
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9

14.0

9.9

10

12.7

10.6

11.2

15.7

13.9

12.5

14.7

16.1

14

13.9

18.0

16

16.5

20.1

18

30.3

18.8

20

47.0

21.8

100
90
80

dB HL

70

Mέσοι ακ. ουδοί (dB HL)

60
50
40
30
20
10
0

Σχ. 1. Μέσοι ακουστικοί
ουδοί στο φάσμα συχνοτήτων 0.25 έως 20 kHz.

καλιμπράρισμα,
και
χρήση
καταλλήλων
ακουστικών. Για τους λόγους αυτούς, μερικές
μελέτες που έγιναν παλαιότερα, και ιδίως προ του
1980, δεν θεωρούνται σήμερα αξιόπιστες. Κατά τα
τελευταία έτη, έχουν διεξαχθεί διάφορες σχετικές
μελέτες στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να
δημουργηθεί μια καλή βάση δεδομένων ασθενών,
στην οποία βασίσθηκε η τυποποίηση των
ακουστικών ουδών άνω των 8 kHz και μέχρι τα
16kHz.
Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο παραμένει ακόμη
και σήμερα, είναι η απουσία διεθνών στάνταρντς
για τους ακουστικούς ουδούς στις υπερυψηλές
συχνότητες σε ωτολογικά φυσιολογικά άτομα,
σύμφωνα με την ηλικία. Παρόμοια στάνταρντς
υπάρχουν και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές
δεκαετίες για τις τυπικές συχνότητες 0.25 έως 8
kHz[9]. Για τον λόγο αυτό περιορίσαμε την
παρούσα εργασία σε νέους ενήλικες, με πρόθεση
να την επεκτείνουμε στο μέλλον και σε άλλες
ομάδες ηλικιών, δημιουργώντας τα στάνταρντς για
τον ελληνικό πληθυσμό. Εξ άλλου έχει διαπιστωθεί,
ότι οι υπερυψηλές συχνότητες επηρεάζονται από
πολύ ενωρίς, ακόμη και από την πρώτη δεκαετία
της ζωής. Θα πρέπει επίσης, να τονισθεί ότι
υπάρχουν ελάχιστες συσκευές υπερυψηλών
συχνοτήτων στο εμπόριο, πολλά δε ακοολογικά
εργαστήρια χρησιμοποιούν ιδιοκατασκευές, με
διαφορετικά ακουστικά ή με ακοομετρία ελευθέρου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
H τυπική ακοομετρία που περιλαμβάνει
μέτρηση των ακουστικών ουδών από τα 0.25 έως
τα 8 kHz, δεν δίδει συχνά επαρκείς πληροφορίες
για την βάση του κοχλία, η οποία αποτελεί συχνή
θέση προσβολής από κληρονομικές ή και
επίκτητες παθήσεις. Το τμήμα αυτό του έσω ωτός
είναι ευπρόσβλητο για διαφόρους λόγους,
όπως[6-7]:
• Πρόωρη ωρίμανση
• Τοπική κυτταρική διαφοροποίηση
• Εγγύτητα προς την ωοειδή και στρογγύλη
θυρίδα
• Βιοχημική σύνθεση
• Ο τύπος της αγγειώσεως κατά μήκος του
κοχλιακού πόρου επιφέρει μεγαλύτερη έκθεση
σε διακυμάνσεις της πιέσεως και προσβολή
από τοξίνες
Για τούτο, φαίνεται ότι η μέτρηση των ακουστικών
ουδών στις υπερυψηλές συχνότητες, οι οποίες
αντιστοιχούν στο πρώτο αυτό τμήμα της βάσεως
του κοχλία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διάφορες
παθήσεις που προκαλούν βαρηκοία υψηλών
συχνοτήτων, μεταξύ των οποίων προεξάρχει η
βαρηκοία εκ θορύβου[8]. Η εξέταση αυτή όμως,
απαιτεί υψηλή τεχνολογική επάρκεια των
χρησιμοποιουμένων
συσκευών,
άψογο
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γυναικών.
Στην παρούσα εργασία διαπιστώσαμε μεγαλύτερη
μεταβλητότητα των ακουστικών ουδών στις
υπερυψηλές συχνότητες, σε σύγκριση με τους
ακουστικούς ουδούς στις τυπικές συχνότητες, Η
μεγαλύτερη μεταβλητότητα διαπιστώθηκε άνω των
12.5 kHz. Πάντως, οι μέσοι ουδοί στα 0.25 - 16 kHz
παρουσίασαν γενικά σταθερότητα και αξιοπιστία.
Αντίθετα, οι ουδοί στα 18 - 20 kHz παρουσίασαν
μεγάλη απόκλιση από το θεωρούμενο φυσιολογικό
εύρος διακυμάνσεως 0-20 dB HL, και θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται
με
επιφυλακτικότητα.
Σε
παλαιότερες εργασίες, διαπιστώνεται επίσης μια
συστηματική ελάττωση της ευαισθησίας της ακοής
σε συχνότητες άνω των 14 kHz, ακόμη και σε
νεαρότερα άτομα, άνω της ηλικίας των 14 ετών 5,
[16-17].
Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως βάση προς σύγκριση σε
μελέτες που στηρίζονται στην ακοομετρία
εκτεταμένου φάσματος συχνοτήτων στον Ελληνικό
χώρο.

πεδίου, είναι δε δύσκολη η σύγκριση των
διαφόρων μελετών. Ευτυχώς, μετά την καθιέρωση
των στάνταρντς από το Αmerican National
Standard Institute το 2004 [10] και τον International
Organization for Standardization το 2006 [11],
τουλάχιστον για τις συχνότητες έως τα 16 kHz,
είναι δυνατόν να γίνει πλέον συστηματικότερη
συγκριτική μελέτη.
Τα αποτελέσματά μας γενικώς συμφωνούν με
εκείνα άλλων μελετών που διεξήχθησαν στο
εξωτερικό, με μικρές διαφορές [12-13]. Σύμφωνα
με την δική μας μελέτη, δεν υπήρξε σημαντική
διαφορά μεταξύ δεξιών και αριστερών ώτων, ούτε
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε μερικές εργασίες
διαπιστώθηκε κάποια διαφορά στην μία μόνον
πλευρά σε ολίγες συχνότητες, όπως στην μελέτη
των Marthinho et al.[14], οι οποίοι διαπίστωσαν
καλύτερους ακουστικούς ουδούς στις γυναίκες
αλλά μόνον στο δεξιό ους και στις συχνότητες 10,
14 και 16 kHz. Επίσης, ο Pedalini [15] ανάφερε
σημαντική διαφορά φύλου σε εξετασθέντες ηλικίας
μεταξύ 21 και 30 ετών, αλλά και μεταξύ 41 και 50
ετών, με καλύτερες αποκρίσεις στις θήλεις.
Παρόλα αυτά δεν παρέχεται ουδεμία εξήγηση, η
οποία να δικαιολογεί την υπεροχή αυτή των

ABSTRACT

Aim: Extended high frequency audiometry (8-20 kHz) has not been widely applied in current clinical practice,
because of various technical issues, absence of international standards and increased variance of
measurements. However, most of these problems have been recently confronted and the application of this
method has become more frequent. The aim of the present study was the creation of a database of mean
puretone thresholds in the Greek population, with the examination of a large number of young adults.
Material and methods: 61 young adults (122 ears) with mean age 19 years, were included in the study. None of
the subjects had a history of noise exposure. Measurements were performed with the extended frequency
clinical audiometer GSI 61 (Grason Stadler, Madison, USA). For the frequency range 0.25 – 8 kHz standard
TDH-49 head phones were used, whereas Sennheiser HDA200 head phones were used for the exended
frequency range 9 – 20 kHz.
Results: In the frequency range 0.25 - 8 kHz the following mean pure tone thresholds (with standard deviation)
in dB HL were found: 0.25 kHz: 14.3 (4.2), 0.5 kHz: 11.5 (3.4), 1 kHz: 11 (4), 2 kHz: 9.4 (4.9), 4 kHz: 10.6 (4.8)
and 8 kHz: 13.4 (7.5). In the extended high frequency range 9 - 20 kHz, the following mean pure tone
thresholds were found: 9 kHz: 14 (9.9), 10 kHz: 12.7 (10.6), 11.2 kHz: 15.7 (13.9), 12.5 kHz: 14.7 (16.1), 14
kHz: 13.9 (18), 16 kHz: 16.5 (20.1), 18 kHz: 30.3 (18.8) and 20 kHz: 47 (21.8).
Conclusion: Although mean pure tone thresholds are stable and reliable, puretone thresholds at 18 – 20 kHz
should be treated with care. The results of the present study may be used as a data base in studies that are
based on extended high frequency audiometry in Greek populations.
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