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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy a zároveň kompletního manuálu 

k měření otoakustických emisí na analyzátoru Madsen Capella od firmy Madsen Electronics. 

V manuálu se seznámíme nejen s anatomií a fyziologií sluchového aparátu k pochopení 

podstaty a problematiky otoakustických emisí, ale také s prostředím NOAH, ve kterém se 

měření uskutečňuje. Dále pak se samotným měřením jednotlivých módů, které nám analyzátor 

Madsen Capella nabízí, jako jsou TEOAE - transientní otoakustické emise, DPOAE - zkreslený 

produkt otoakustických emisí a SOAE - spontánní otoakustické emise. Také budou 

vygenerovány případné poruchy, které mohou v průběhu měřením na analyzátoru nastat a 

ovlivnit tak výsledky měření. 
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Abstract 

The main theme and aim of this bachelors thesis is to create a laboratory task and also a 

complete manual for the measurement of otoacoustic emissions on Madsen Capella analyzer 

manufactured by Madsen Electronics. In the manual you will not only get acquainted with the 

anatomy and physiology of the auditory system to understand the nature and problems of 

otoacoustic emissions, but also with the NOAH environment in which the measurement takes 

place. Furthermore, the actual measurement of individual modes that analyzer Madsen Capella 

offers us, such as TEOAE - transient otoacoustic emissions, DPOAE - distortion product of 

otoacoustic emissions and SOAE - spontaneous otoacoustic emissions. There will also be 

generated possible disorders that may arise during the measurement on the analyzer and affect 

the results. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

OAE  Otoakustické emise 

SPL  Sound pressure level - hladina akustického tlaku 

HL  Hearing level – hladina hlasitosti 

Hz  Jednotka zvuku 

Pa  jednotka tlaku  

c  Rychlost zvuku 

f  Frekvence 

t  Čas 

mm  Milimetr 

cm  Centimetr 

dB  hladina intenzity zvuku - decibel 

Λ  Vlnová délka 

I  Intenzita zvuku 

TEOAE Tranziently evoked otoacoustic emission- tranzientně evokované otoakustické 

emise 

DPOAE Distortion product of otoacoustic emission- zkreslený produkt otoakustické 

emise 

SOAE  Spontaneous otoacoustic emission- spontánní otoakustické emise 

FFT  Fast fourier transform – rychlá fourierova transformace  

CERA  Cortical electric response audiometry – korová audiometrie 

BERA  Brain stem evoked response audiometry - kmenová audiometrie 

ABR  Audiometry brain stem response – kmenová audiometrie 

W  Weberova zkouška 

R  Rinneho zkouška 

Sch  Schwabachova zkouška 

EEG   Elektroencefalogram 

EKG  Elektrokardiogram 

VŠ  Vysoká škola 

S/N  poměr signál / šum 

C  Vápník 

K  Draslík 
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1 Úvod 
Již od narození člověk vnímá okolní svět. K tomu abychom dokázali vnímat, nám příroda 

poskytla několik základních smyslů k popisu a cítění okolních vjemů, který svět nabízí. Každý 

člověk má jinou dispozici k vnímání těmito smysly. Velmi důležitým smyslem je sluch, k jehož 

vyšetření můžeme využít otoakustické emise.  

Bakalářská práce byla vytvořena ve spolupráci s Centrem pro poruchu sluchu a rovnováhy 

Apromed. Centrum jako jedno z mála ve střední Evropě má prostředky pro analýzu celkové 

sluchově-rovnovážné soustavy pomocí nejvyspělejší techniky jakou dnešní doba může 

nabídnout. Jednou z metod, které Centrum poskytuje je měření a analýza otoakustických emisí 

pomocí analyzátor OAE Madsen Capella.  

Tato práce se dělí na dvě části. První teoretická část je zaměřena na podstatu vzniku zvuku, 

následovném vnímáním zvuku sluchovým aparátem a na vysvětlení principu otoakustických 

emisí.  

Druhá část se zaměřuje na praktickou část a to na měření analyzátoru OAE Madsen 

Capella, kde jsou podrobně rozebrány jednotlivé módy pro měření OAE včetně pracovního 

prostředí ve kterém se samotné měření provádí. Dále pak je vysvětlen celkový průběh 

vyslaného signálu (stimulu) od jeho vzniku přes průchod sluchovou soustavou k jádru analýzy a 

to k vláskovým buňkám se zpětnou vazbou těchto buněk k dalšímu zpracování až 

k vyhodnocení výsledků v podobě grafů a hodnot. 

Tato práce se také zaměřuje na demonstraci naměřených hodnot od pacientů s různou 

sluchovou deformací pro zřetelné srovnání výsledných hodnot a grafů popsaných z technické 

oblasti. Poslední kapitola je zaměřena na poruchy, které mohou nastat a ovlivnit tak negativně 

naměřené hodnoty. 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy a manuálu pro měření 

otoakustických emisí na přístroji Madsen Capella pro Centrum pro poruchu sluchu a rovnováhy. 
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2  Sluchový orgán  
Každý živočich žijící na světě, přesněji na planetě Zemi je obdařen pěti základními smysly. 

Tyto smysly dělíme na zrak, chuť, čich, hmat a pro tuto práci velmi důležitý sluch. Všechny tyto 

základní smysly mají své receptory, která nám žijícím bytostem pomáhají vnímat okolní svět. 

Každý z těchto smyslů, kategoricky zařazujeme do určité oblasti už zmíněných receptorů. Podle 

toho na jaké bázi tyto receptory pracují, je dělíme na chemoreceptorové, fotoreceptorové a 

mechanoreceptorové. Pro nás je důležité zmínit mechanoreceptorové, protože právě do této 

kategorie patří sluch. Abychom se o tomto smyslu dozvěděli co nejvíc, je potřeba zamyslet se, 

na jakém principu z fyzikálního hlediska tento smysl vůbec pracuje. 

2.1 Zvuk 

Zvuk jakožto mechanické vlnění se šíří pomocí kmitání částic. V každém prostředí ať už je 

to ve vodě, vzduchu nebo oceli se částice šíří jinou rychlostí. V těchto prostředích dochází 

k takzvané zvukové vlně, která je zapříčiněna molekuly jednotlivých prostředí. Kmity neboli 

kmitání částic se přenáší z částice na částici a tím vzniká řetězová reakce – zvuková vlna. 

Vzdálenost dvou sousedních míst se stejným akustickým tlakem se označuje jako vlnová délka 

(λ). V tomto případě je důležité zmínit, že pohybem částic (kmitání) nedochází k jejich 

přemisťování, ale pouze ke vzniku vlnění.  

Obr. 1 - Šíření zvuku 

 

Zdroj: upraveno autor 

2.2 Rychlost zvuku 

Rychlost zvuku {c} je vzdálenost vyjádřena v metrech, kterou projde zvuková vlna za 

jednu sekundu {s}. V různých prostředích se rychlost zvuku (zvuková vlna) šíří individuálně. 

Z tohoto jasně plyne, že pro šíření zvukové vlny jsou potřeba částice molekul, které např. 

prostředí vakua neobsahuje, tudíž se zvuk v tomto prostředí nemá jak šířit a rychlost zvuku se 

tedy rovná nule. 

[3] [5] [9] [11] 
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Důležité je také zmínit, že ve stejných prostředích s rozdílnými teplotami se zvuk šíří jinou 

rychlostí. Pro zřetelnější porovnání šíření rychlosti zvuku je následující tabulka Tab.(1). 

Matematický popis (1) pro rychlost zvuku ve vzduchu lze vyjádřit jako: 

         (1) 

kde c je rychlost zvuku, a t je teplota ve stupních Celsia 

    

Tab. 1 - Rychlost zvuku 

Prostředí  Teplota t [°C] Rychlost v [m/s] 

vzduch  -20 319 

vzduch  -10 325 

vzduch  0 331 

rtuť 20 1400 

mořská voda 13 1500 

destilovaná 
voda 

25 1497 

led -4 3250 

 

Zdroj: zpracováno autorem 

Z tabulky je tedy patrné, že čím větší teplota jednoho ze dvou stejných prostředí je, tím je 

rychlost zvuku větší. 

2.3 Akustický tlak a decibely 

Akustický tlak neboli hladinu akustického tlaku, můžeme vyjádřit jako změnu tlaku 

vzduchu, vyvolaný zvukovými vlnami. Je to fyzikální veličina, kterou značíme značkou {p}. 

Jednotkou akustického tlaku je pascal [Pa]. U člověka dělíme akustický tlak na práh 

slyšitelnosti a práh bolesti. Zatím co práh slyšitelnosti je nejnižší práh, který je ještě lidským 

uchem vnímán, tak naproti tomu práh bolesti je akustický tlak, které ještě lidské ucho snese. 

Pokud se budeme bavit o prahu slyšitelnosti nebo bolesti je nutné se zmínit o logaritmické 

stupnici s jednotkami dB (decibel).  Tyto jednotky nám zaručí nepracovat s čísly ve velkém 

rozsahu B (bell), neboť zvukový tlak prahu bolesti je mnohonásobně vyšší než práh 

slyšitelnosti. Hladinu akustického tlaku si můžeme vyjádřit pomocí vzorce (2): 

                                                                          (2) 

                                                                       (3) 

kde p0 (3) je smluvní vztažná hodnota akustického tlaku a px (2) je skutečný akustický tlak. Pro 

lepší pochopení v jakém rozsahu je lidské ucho nastaveno se podívejme na Tab.(2) 
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                             Tab. 2 - Dynamika lidského tlaku 

L [dB] 
Vnímatelná 

hlasitost 
 Zdroj zvuku 

0 práh slyšitelnosti  šelest, tichá místnost 

20 extrémně tiché vrčící lednička, akustické studio 

40 velmi tiché šum v bytě, tikot budíku 

60 středně tiché běžný hovor 

80 velmi hlasité vysavač v blízkosti 

100 extrémně hlasité sbíječka, max.hluk motoru 

120 práh bolesti startující proudové letadlo 

 

Zdroj: tabulka - zpracováno autorem 

[3] [5] [9] [11] 

2.4 Intenzita zvuku 

Intenzita zvuku I (W*m
-2

) je akustická energie, která projde jednotkou plochy za časovou 

jednotku. I je úměrná (px)
2
, proto není možno lineárně přepočítávat hodnoty v dB. Nejslabší tón, 

který jsou mladí lidé s normálním prahem sluchu schopni slyšet, má intenzitu jedné biliontiny 

W/m
2
. Velice silné zvuky mají intenzitu až 100 (W*m

-2
) a více. Spektrum intenzit zvuků, které 

vnímáme je velmi rozsáhlý. 

[7]  

Obr. 2 - Závislost hlasitosti tónů na jejich frekvenci 

 

Zdroj: [7] 



 

5 

 

 

Proto přímo v praxi nepoužíváme intenzitu zvuku, ale spíše pojem hladina zvuku. Je to dáno 

tím, že při využití logaritmického měřítka se nejedná o už zmíněnou intenzitu, ale o relativní 

úroveň intenzity, chcete-li hladinu intenzity vůči referenční hodnotě. Dnes se ve všech státech 

na světě místo referenční hodnoty používá intenzita 10
-12

 W/m
2 

, kde hladina intenzity se 

označuje L a je definována vztahem (4):  

      (4) 

kde I je naměřená intenzita zvuku a  I0 je intenzita právě už zmíněných 10
-12

 W/m
2
 .  

[7] 

2.5 Tóny 

Mezi tóny řadíme každý zvuk, který má stálou frekvenci. Tón se dá také vyjádřit jako 

pravidelné chvění těles s určitou výškou, silou a barvou. Jednotlivé frekvence lidské ucho 

nevnímá, ale rozlišuje podíl těchto frekvencí. Pokud nějaký nástroj zahraje tón s dvojnásobnou 

frekvencí, tak lidské ucho tento tón slyší o jednu oktávu výše.  

Tony dělíme do dvou kategorií, a to jsou tóny čisté a tóny složené (přirozené) tóny. Čistý 

tón běžně ve volném prostředí nezaznamenáme, ale můžeme si ho představit jako pravidelný 

kmit ve tvaru sinusovky z vlnění jednoho kmitočtu. Tento druh tonu řadíme mezi harmonické. 

Lze ho vyjádřit vztahem (5): 

                                                                         (5) 

kde (p0) zastupuje amplitudu akustického tlaku, (f) frekvenci a (t) čas. 

Zatím co složený tón je tedy výsledkem superpozice většího počtu harmonických kmitů 

s různými frekvencemi. Nejnižší tón je základní tón a pomocí jeho frekvence určujeme 

absolutní výšku složeného tónu. Pro další tóny pak platí, že jejich frekvence jsou násobky tónu 

základního a značíme je jako vyšší harmonické tóny. Jednotlivě je od sebe rozlišujeme pomocí 

jejich barev, počtem harmonických kmitů a poměrem jejich kmitočtových složek. Jednoduše lze 

říct, že přirozené (složené) tóny obsahují neperiodické prvky. Pokud bychom udělali součet 

všech částí tónu, dostaneme spektrum, kterým určíme tvar kmitu a barvu tónu. 

Složený tón se dále dělí na hudební a nehudební. Nehudební tón je pro nás velmi důležitý, 

protože obsahuje hluk, jinak řečeno šum. Právě šum je jeden z pilířů pro měření otoakustických 

emisí.  

[3] [5] [9] [11] 
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2.6 Barva tónu 

Každý tón, má pro lidské sluchové ustrojí svůj specifický, charakteristický zvuk. Toto je 

způsobeno obsahem vyšších harmonických tónů ve složeném tónu a to označujeme jako barva 

tónu. Důležité je také zmínit, že barva tónu je určena nejen počtem vyšších harmonických tónů 

ve složených tónech, ale také jejich amplitudami. Barva tónu nám umožňuje od sebe rozlišit 

pouhým sluchem dva složené (rozlišné) tóny, které mají stejnou absolutní výšku, a také jsou 

vydávány různým počtem zdrojů. Tato specifikace – barva tónu nám například umožňuje od 

sebe rozlišit různé hudební nástroje. 

2.7 Výška tónu  

Výška tónu je určena jeho frekvencí Hertz {Hz}. Je to základní charakteristika tónu a je 

úměrná jeho kmitočtu.  Frekvenční rozsah, který je nám znám a člověk jej dokáže vnímat, je 16 

Hz až 16kHz, ačkoliv teoretický rozsah je 16Hz-20kHz. Rozsah od 2-4kHz je pro člověka 

nejdůležitější, protože v tomto rozsahu je vnímána mluvená řeč a pro ucho je nejcitlivější. 

S přibývajícím věkem však rozsah od 16Hz do 16kHz klesá, a jak lidské roky plynou, tak horní 

hranice se výrazně snižuje. Toto snížení horní hranice slyšitelnosti je u každého jedince čistě 

individuální. Může to být způsobem buďto věkem nebo také prostředím, ve kterém se tato 

postižená osoba pohybovala. 

2.8 Šum neboli hluk 

Složený tón, který v přírodě běžně naměříme, obsahuje nejen neperiodické prvky, ale také 

šum neboli hluk. Jednoduše řečeno šum je součást signálu (zvuku) s nepravidelným kmitočtem. 

Šum jako takový dělíme na syčení a dunění. Každý z těchto druhů patří do jiné kategorie 

spektra. Syčení řadíme do spektra vysokého, zatím co dunění do spektra hlubokého. Běžně se 

snažíme těmto šumům vyvarovat, ale ne vždy se toto „znečištění signálu“ dá odstranit, protože i 

samotný vodič, po kterém signál přenášíme, může sám o sobě vyvolávat šum.   

V audiometrii se zaměřujeme na bílý šum a úzko-pásmový šum. Oba tyto šumy úzce závisí 

na kmitočtovém pásmu, ve kterém se pohybují. Bílý šum neboli širokopásmový, obsahuje 

všechny kmitočty v rozmezí lidského sluchu na stejné intenzitě, zatím co úzko-pásmový šum je 

výsek bílého a má pouze úzké kmitočtové pásmo kolem určité frekvence. V běžné hovorové 

řeči detekujeme složené tony a šumy. Pro lepší pochopení se k složeným tonům 

přiřazují samohlásky a šumy k souhláskám. Avšak u některých souhlásek zaznamenáváme, tzv. 

sonory, které obsahují kromě šumové složky i velmi výraznou složku tónovou. 

[3] [5] [9] [11] 
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3 Anatomie lidského ucha 
Sluch patří mezi smysly na bázi mechanoreceptoru. Podstata mechanoreceptoru spočívá 

v tom, že přetváří mechanickou energii zvuku na energii elektrickou. Jednoduše lze říct, že 

lidské ucho je jakýsi měnič mechanické energie v nervové vzruchy. 

K rezonanci nebo můžeme také říct, ke zesílení zvuku dojde tehdy, je-li frekvence zvukové vlny 

rovna(6) 

 

Za předpokladu, že rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 340 m/s, potom z rovnice (6) je 

patrné, že rezonanční frekvence pro vnější zvukovod je 2,8kHz. Z toho vyplývá, že lidské ucho 

je nejvíce citlivé právě v okolí této frekvence. 

Z anatomického hlediska se lidské ucho skládá ze tří základních části jako jsou vnější-

ucho, střední-ucho, vnitřní ucho.  Tlakové fluktuace vytvářející zvukové vlny jsou relativně 

malé, proto je potřeba při jejich percepci (vnímání) určitých zesilovacích prvků. Navíc je 

důležité říct, že vnitřní ucho je vyplněno tekutinou s relativně vysokou impedancí, a to má za 

následek, že značná část energie příchozí zvukové vlny (mechanické energie) bude odražena 

zpět do okolí. 

[1] [5]  

3.1 Vnější ucho  

Vnější ucho (auris externa), (Obr. 3) je jakýsi lapač vnější vzruchu kolem nás a skládá 

z boltce (auricula auris) a vnějšího zvukovodu (meatus acusticus externus). Kde boltec jako 

takový má velmi malý význam. Je nepohyblivý, a tím se omezuje jeho funkčnost, protože 

omezuje jeho směrovací funkci. Vnější zvukovod je pokračování boltce a je dlouhý přibližně 2-

3cm. Ze 2/3 se skládá z chrupavčité části, kde obsahuje chloupky a mazové žlázy. Tyto mazové 

žlázy včetně chloupků slouží k čištění vnějšího ucha od nečistot.  

Obr. 3 - Vnější ucho 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://acka.blog.cz 
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3.2 Střední ucho  

Střední ucho (auris media) slouží jako zesilovač akustického tlaku zvukové vlny. Také 

v něm dochází ke snížení rozdílu akustické impedance mezi vzduchem a vnitřním uchem. Ke 

střednímu uchu neodmyslitelně patří soustava dutinek ve spánkové kosti. Střední ucho se skládá 

z bubínku a tří sluchových kůstek, které jsou kladívko, kovadlina, a třmínek.  

3.2.1 Bubínek 

Bubínek (membrana tympanica) vytváří jakési rozhraní mezi vnějším a vnitřním uchem. 

Při dopadu zvukové vlny na bubínek dojde k rozkmitání. Tyto vibrace se dále přenášejí na malé 

kůstky vnitřního ucha. Bubínek vlastně pracuje jako malinký reproduktor – jeho kmitáním, 

pomocí vláskových buněk, vytváří slabé zvuky, které nazýváme otoakustické emise. Membrana 

tympanice neboli bubínek můžeme popsat jako tenkou vazivovou tkáň o tlouště přibližně 

0,1mm a ploše 60mm
2
. Jako velmi bolestivé se může jevit poškození bubínku například zvukem 

vysoké intenzity, a to vysoce nad prahem bolesti, který je větší jak 140 dB.  

3.2.2 Středoušní kůstky 

Středoušní kůstky (Obr. 4), neboli sluchové kůstky (ossicula auditus), se skládají ze tří 

částí: kladívko- (malleus), kovadlina-(incus) a v neposlední řadě třmínku- (stapes). Rukojeť 

kladívka je spojena s bubínkem a třmínek naléhá do oválného okénka o ploše cca 3mm
2
. Tyto 

tři kůstky jsou jakýsi most mezi vnějším a vnitřním uchem.  

3.2.3 Eustachova trubice 

Další, velmi významnou části sluchového orgánu je Eustachova trubice (tuba aditiva). Tato 

trubice dlouhá cca 3cm spojuje středoušní dutinu s nosohltanem. Eustachova trubice slouží 

k upravování tlaků na obou stranách bubínku. Tento jev lze pocítit například ve vyšších 

nadmořských výškách nebo klesání a stoupaní v letadle.  

[1] [5] 

Obr. 4 - Středoušní kůstky 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://acka.blog.cz 
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3.3 Vnitřní ucho  

Vnitřní ucho (auris interna) obsahuje Cortiho orgán, jehož součástí je hlemýžď, který je 

pro měření otoakustických emisí velmi důležitý. 

Vnitřní ucho je jakýsi multi-komorový systém ve spánkové kosti. Samotné vnitřní ucho se 

skládá z několika částí a to hlemýždě (cochlea), váčků (sacculus a utriculus), tří polokruhových 

kanálků a z vestibulu (vestibulum). Sluchová část labyrintu je tvořena spirálově stočeným, 

přibližně 35mm dlouhým kostěným kanálkem - hlemýžděm. Základnu hlemýždě odděluje do 

středoušní dutiny přepážka, ve které jsou nad sebou uložena dvě okénka, uzavřená 

membránami. Na membránu výše uloženého oválného okénka je přirostlá báze třmínku, 

zatímco membrána níže uloženého kulatého okénka je volná. 

[9]  

3.3.1 Hlemýžď a vláskové buňky  

Hlemýžď (cochlea) vnitřního ucha dělíme na dvě části, blanitý hlemýžď a kostěný 

hlemýžď. Kostěný hlemýžď chrání blanitý hlemýžď před případným tlakem vnějších sil. 

Blanitý hlemýžď je vazivová, slepě uzavřená trubička zatočená do spirály o 2,5 závitu. Spirála 

je vyplněna endolymfou. Samotný hlemýžď se dále dělí na dvě různá patra. První patro, patro 

předsíňové a druhé patro bubínkové, která se pak v konečné části hlemýždě-vrcholu spojují. 

Endolymfa nám pak zapříčiní nejen ohyb vláskových buněk, ale také je potřebná k  pohybu 

krycí membrány proti membráně bazální, která je pokryta vláskovými buňkami. Každá bazilární 

membrána obsahuje vláskové buňky, tyto vláskové buňky jsou spojeny s nervovými vlákny. 

Mediálně jsou v jedné řadě usazené vnitřní vláskové buňky, periferně pak ve třech řadách vnější 

vláskové buňky. Znakem obou těchto řad (mediální, periferní) jsou smyslové vláskové buňky, 

takz. Stereocilie (cílie). Vrcholky těchto cilií jsou propojeny vlákny. Po podráždění a pohybu 

cilií dojde ke změně napětí vně vláken a to způsobí změnu napětí, neboli dojde ke konformaci 

(prostorové uspořádání atomů v molekule) iontových kanálů pro vstup Ca (vápníku) a K 

(draslíku) do buňky. Každá vlásková buňka obsahuje cca 100 vlásků, které jsou ve velmi úzkém 

spojení s krycí membránou. Jakmile se obě tyto membrány dají do pohybu, způsobí ohyb 

vlásků. Tento ohyb pak vyvolá podráždění vláskových buněk. Vláskové buňky jako takové jsou 

velmi citlivé na jakoukoliv sílu podráždění. Samotný Cortiho orgán obsahuje kolem 3500 

vnitřních buněk (primární smyslové buňky) a 12000-20000 vnějších vláskových buněk s funkcí 

jako zesilovače. Na obrázku 5 pak můžeme vidět, že vychýlení membrán je spojeno s velikosti 

frekvence od zdroje, který vydává zvukovou vlnu. Tóny s vysokou frekvencí jsou 

zaznamenávány v bázi, zatím co hluboké pak na vrcholu blanitého hlemýždě. Důležité je 

podotknout, že vláskové buňky jsou ne-regenovatelné, což znamená, že po jejich odumření jsou 

nenávratně pryč. 

[1] [5]  
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Obr. 5 – Blanitý hlemýžď 

    

Zdroj: [6] 

Obr. 6 – Sluchový orgán  

 

Zdroj: http://acka.blog.cz 
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4 Vyšetření sluchu 
Vyšetření sluchového aparátu provádíme dvěma metodami, metodou subjektivní a 

objektivní.  Před samotným vyšetřením je potřeba brát ohled na pacientův věk a psychickou 

způsobilost k dané metodě vyšetření. Pro vyšetření metodou subjektivní je potřeba, aby pacient 

neboli subjekt maximálně spolupracoval. Pro metodu objektivní tato spolupráce není tak nutná, 

ale pro co nejpřesnější výsledky měření je dobré pacienta předem upozornit jakým okolnostem 

se vyvarovat. 

4.1 Subjektivní metoda 

Vyšetření sluchu subjektivními metodami známe pomocí řeči, ladiček a tónové 

audiometrie. Metodu pomocí řeči a ladiček provádíme v tiché místnosti, tak aby nedocházelo 

k vnějším nežádoucím vlivům. Zatím co vyšetření pomocí tónové audiometrie je prováděna 

v tiché-komoře, která je speciálně odzvučena od okolního prostředí.  

Vyšetření pomocí hlasem provádíme způsobem, že na pacienta jsou lékařem v určité 

vzdálenosti vyslovována slova v plném hlasu (vox magna) a šepotu (vox sibilant). Pacient pak 

na tyto slova reaguje opětovným zopakováním.  

Vyšetření ladičkami je pak provedeno na určité frekvenci ve zvuku ladičky, kostním a 

vzdušným vedením. Touto metodou lékař může zjistit, zdali pacient netrpí percepčním (špatné 

kostní a vzdušné vedení) nebo převodním (špatné vzdušné vedení) typem nedoslýchavostí. 

Metoda pomocí frekvencí vydávané ladičkou realizujeme třemi různými zkouškami. Weberova 

zkouška (W) umožňuje srovnat kostní a vzdušné vedení v obou uších. Rinneho zkouška (R) pak 

porovnává míru kostního vzdušného vedení u jednoho ucha. Poslední zkoušce říkáme 

Schwabachova zkouška (Sch), která srovnává kostní a vzdušné vedení pacienta a lékaře. 

V tomto případě je důležité, aby lékař měl sluch v pořádku.  

Tónová audiometrie je metoda založena na generátoru tónu o určitém kmitočtu, chcete-li 

frekvenci v Hz a intenzitě v dB. Vyšetřovaná osoba je usazena už ve zmíněné tiché-komoře, kde 

jsou danému subjektu aplikovaná sluchátka. Do těchto sluchátek je pak generátorem tónu veden 

tón. Vyšetření probíhá od frekvence 125Hz do 10kHz a intenzity od -10dB až 100dB. Cílem 

vyšetření je pak graf tzv. audiogram, který lékaři pomáhá nalézt práh sluchu pacienta. 

[5]  
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4.2 Objektivní metoda 

4.2.1 Měření středoušní impedance 

Mezi objektivní metody řadíme např. měření středoušní impedance. Pro tuto metodu je 

důležité, aby bubínek nebyl nijak porušen. Měřením středoušní impedance dosáhneme hodnot 

odražené energie od celistvého bubínku. Energii odraženou od bubínku vyvoláváme 

generátorem tónu o frekvenci 220Hz. Dopadem této vyvolané akustické energie generátorem 

dostaneme zpětnou vazbu, vyvolanou bubínkem. Část této energie projde na převodní systém 

středního ucha a druha část (odražená zpět) se zaznamená pomocí sondy. Pokud je bubínek 

nedostatečně pružný nebo naopak velmi pružný, projde do středního ucha mále množství 

akustické energie. 

4.2.2 Tympanometrie 

Tympanometrie (Obr. 7) je měření, kterým získáváme údaje o poddajnosti bubínku na 

základě tlaku vzduchu ve zvukovodu. Vyšetření probíhá v uzavřeném, chcete-li v utěsněném 

zvukovodu. Nastavením tlaku ve zvukovodu, který se v průběhu měření mění od +200 mmH2O  

do -400mmH2O, získáváme údaje o impedanci, která je přímo úměrná s flexibilitou měřeného 

bubínku. Výsledky poté vyhodnocujeme podle toho, jakým směrem se bubínek prohýbá. Pokud 

je tlak ve středouší vyrovnaný (stejný) jako ve vnějším středouší, potom je impedance nejmenší. 

Naopak, pokud ve vnějším zvukovodu je tlak vysoký (bubínek se prohýbá do středouší) potom 

je impedance vyšší. Pokud by nastala situace, že ve vnitřním zvukovodu je tlak nízký dojde 

k přetržení bubínku do vnějšího zvukovodu a impedance bude tím pádem také vyšší. 

Výsledkem toho měření a rozeznávání v jaké fázi se impedance nachází je graf, který obsahuje 

výšku, vrchol a tvar křivky. 

[3] [4] [5] 

Obr. 7 – Blokové schéma tympanometru 

 

Zdroj – upraveno autorem 
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4.3 Měření evokovaných potenciálu sluchové dráhy 

Pod pojmem evokované potenciály si můžeme představit reakci mozku na senzorický 

(smyslový) podnět. Mezi tyto podněty řadíme zrakový, sluchový nebo semato-senzorický. Toky 

iontů, které jsou vyvolávány chemickými reakcemi v buňkách našeho těla, dokážeme snímat 

v našem těle pomocí elektrod například EKG (elektrokardiogram) nebo EEG 

(elektroencefalogram). Tyto podněty lze vyvolávat taky uměle, pak těmto uměle vyvolaným 

potenciálům říkáme evokované. Činnost mozku (EEG) nebo srdce (EKG), můžeme snímat stále 

dokola, zatím co evokované potenciály pouze v závislosti na stimulu, který se pohybuje v řádu 

nanovoltů (nV). 

Evokované potenciály můžeme snímat z vnitřního ucha, sluchového nervu nebo z kůry či 

kmene mozkového. 

4.3.1 Kmenová evokovaná audiometrie 

K tomuto měření zařazujeme vyšetření s názvem BERA (brain stem evoked response 

audiometry). Jednoduše řečeno nám slouží k snímání evokovaných potenciálů z mozkového 

kmene. Podobnému měření postavenému na stejném základě měření říkáme ABR (audiometry 

brain stem response). BERA je postavená na postupu zvukového signálu, který prochází 

sluchovými drahami od sluchového nervu až po centrum sluchu přímo v mozku. Výsledkem 

BERY  pak je graf, který odpovídá vlnám zvukového podnětu. Abychom mohli snímat tento 

záznam je potřeba 1000-4000 odpovědí. 

4.3.2 Korová evokovaná audiometrie 

CERA (cortical elektric response audiometry). Touto metodou získáváme výsledky o 

skutečném slyšení na jednotlivých frekvencích v kůře mozkové s latencí 50-300ms. Původ 

evokovaných potenciálu zaznamenáváme přímo z kůry mozkové. 

[5]  
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5 Otoakustické emise 
Měření otoakustických emisí je metoda, založena na reakci vnějších vláskových buněk 

v aktivním mechanismu v hlemýždi jako převod mechanická energie na akustickou energii. 

Emise jsou pak produkovány samotnými vláskovými buňkami jako reakcí na signál 

vyprodukovaný generátorem tónu. Tuto reakci vysíláme a zároveň zachytáváme sondou. 

Přicházející signál jako reakce vláskových buněk (emise) je velmi slabý, proto musí být zesílen 

a odfiltrován od šumu. Měření těchto otoakustických emisí je prováděno na frekvencích od 

0,5kHz-4kHz. Amplituda maxima se pohybuje na 2kHz. 

Převod akustické energie se děje na vláknech VIII. hlavového nervu. Tyto vlákna mají 

omezený rozsah jak v oblasti frekvenční, tak v oblasti dynamické. Omezení rozsahu pak 

zapříčiní, že samotný signál je rozložený na informační celky. Vnímání, percepce zvuku, je 

zaznamenána vnitřními vláskovými buňkami, kterých je cca 3500. Jednotlivé buňky jsou 

doprovázeny 10 aferentními (přenášející, dodávající do centra) vlákny sluchového nervu. Ve 

středním uchu je pro měření otoakustických měření velmi důležitý třmínek, který zahájí pohyb 

nitroušní tekutiny, ta pak vyvolá vlnu, která se šíří na bazilární membráně. Vlna se pak šíří 

směrem k „vrcholu“ v hlemýždi, kdy ztrácí svou rychlost, vlnovou délku a zároveň zvětšuje 

svou amplitudu. Úplnou svoji energii vlna ztratí v  diskriminačním-místě. Na tomto místě se 

vláskové buňky depolarizují a dojde k podráždění (vybuzení) nervových zakončení sluchového 

nervu. Z příčiny procesu vláskových buněk měříme vyzářenou akustickou energii (Kempova 

echa), kterou snímáme pomocí mikrofonu (součást sondy) jako akustickou emisi. 

[1] [4] [5] 

5.1 Klíč pro měření otoakustikých emisí 

Generátor tónu vyšle tón o určitých frekvencích. Tón je pak převeden regulátorem intenzity 

na požadovanou úroveň. Je to z důvodu, aby zpětnovazební signál byl akceptovatelný pro 

zpracování. V dalším kroku pak reproduktory vyšlou stimul do středoušní oblasti, kde přes 

bubínek, kladívko a třmínek pokračuje k hlemýždi. Na tento stimul pak reaguje v bazilární 

membráně vnitřní a vnější vláskové buňky, který tento stimul upraví a vyšlou zpět k sondě. 

Signál registrovaný sondou (mikrofonem) je velice malý, proto musí být zesílen. Sonda 

zavedena do kanálu ucha obsahuje magnetický snímač, který je zárukou krátkodobých stimulů 

(kliků) a citlivý elektretový mikrofon pro zápis signálu akustického tlaku. Analogové 

zpracování signálu mikrofonu registrovaného po stimulu se skládá z pásmové propusti filtrování 

v rozmezí od cca 300 Hz do 10 kHz a z lineárního zesílení. Zesílený signál je digitalizovaný se 

vzorkem frekvence uzavřeného na horním limitu přicházející frekvence, směrem k počítači. 

Prvním krokem zpracování digitálního signálu je výběr vhodných úseků signálu v souladu s 

kritériem amplitudy (artefakt odmítnutí). Pokud alespoň jeden vzorek překročí určitou (ale 

proměnnou) „limitu amplitudy“, je celý úsek vyloučen z dalšího zpracování. Toto je 

ekvivalentní k přerušení měření v dobách s méně příznivým signálem na šum. Kontrolní akce, 
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které projdou artefaktem „potlačení“, se sčítají bod po bodu, a tím i časově závislou střední 

křivku. Každý signál obsahuje nežádoucí šum. Šum proto odstraníme tzv. „průměrováním“. 

Měřený signál pak dále pokračuje přes korelační analýzu (zkoumá vzájemné závislosti většinou 

lineární, kdy klade důraz na intenzitu-sílu). Vše je pak uloženo do paměti a analyzována FFT 

(fast fourier transform - matematická metoda pro analýzu všech frekvenčních složek signálu) a 

následně pak zobrazeno na obrazovce v podobě grafů a naměřených hodnot viz. obrázek 8.  

[4] 

Obr. 8 – Blokové schéma průběhu OAE 

 

Zdroj: upraveno autorem 

 

 



 

16 

 

5.2 Spontánní a evokované otoakustické emise 

Otoakustické emise dělíme podle vzniku na dva druhy, spontánní (bez stimulu) a 

evokované (vyvolané stimulem). 

Spontánní otoakustické emise (SOAE) řádíme mezi velice slabé úzko-pásmové signály, které 

mohou být mono nebo polykomponentní. SOAE řádíme mezi měřené signály bez stimulace a 

frekvenčně jsou dlouhodobě stabilní. Výsledky na spontánní evokované emise jsou různé. Zde 

musíme brát ohled na věk, pohlaví a vývoj středního ucha. Měření SOAE je velmi citlivé na 

jakýkoliv vnější vliv, obzvlášť na zvukovou stimulaci, a lze jej nalézt u 40-60% normálně 

slyšících osob. 

Evokované otoakustické emise dále dělíme na TEOAE (tranziently evoked OAE), DPOAE 

(Distortion produkt OAE) a SFOAE (Stimul frequency OAE). 

TEOAE - tranzientní evokované otoakustické emise, označujeme jako kochleární 

(Kempova echa-objevitel), kdy emise vyvolávané tzv.“kliky“ jsou krátké přerušované stimuly. 

Základ této metody spočívá v analýze akustického signálu. Po izolaci signálu od stimulu a šumu 

dostáváme výsledek na bázi časového posunu od stimulu a nelinearitě TEOAE. V číslech to 

znamená, že časový posun od stimulu je u člověka 5ms při frekvenci 5kHz a 20ms u frekvence 

0,5kHz. Hodnoty u TEOAE jsou snímané u 100% normálně slyšících lidí. S přibývajícím 

věkem se samozřejmě akustický práh zvyšuje, zatím co amplituda a detekovatelnost emisí se 

snižují. U novorozenců a mladší generace lze zaregistrovat vyšší amplitudu a také širší 

frekvenční spektrum. 

DPOAE - zkreslený produkt otoakustických emisí, vznikají během působení dvou různých 

tónu s frekvenční nezávislostí, kdy jeden z tónu je modelován zkreslením a druhý odrazem. 

Pointa spočívá v nelineárním, vzájemném působení dvou vln o různých frekvencích na bazilární 

membráně. Jednoduše řečeno měříme nelineární odezvu ucha na dva různé tóny jako dva různé 

stimuly, kdy jejich frekvence jsou vypočítány předem danými matematickými vzorci. 

Výsledkem vyšetření pak je poměr frekvencí, který se pohybuje mezi 1,1 a 1,3. Abychom mohli 

tyto frekvence od sebe oddělit, musíme znát frekvenční a fázovou analýzu. Informace o 

vyšetření DPOAE, vidíme na Dp-gramu, který je velmi podobný výsledkům tónového 

audiogramu. 

SFOAE - stimulované frekvence, měříme vzájemné působení stimulujícího tónu 

s frekvencí. Emise se stimulují tónem a dá se z nich zjistit oscilace hladiny zvuku snímaného ve 

zvukovodu. Funkce jako frekvence odpovídá se sluchovou mikrostrukturou. Získané výsledky 

jsou podobné hodnotám měření TEOAE. Metoda SFOAE se v běžném vyšetření OAE 

nevyužívá.  

[3] [4] [5] 
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6 Praktická část OAE 

6.1 Madsen Electronic - Capella 

Analyzátor otoakustických emisí Capella (obr. 9) je jeden z mnoha přístrojů velké škály 

audiodiagnostických přístrojů na trhu. Je navržen pro záznam slabých zvuků, produkované 

vláskovými buňkami a dále pak přenášených přes bubínek zpět do vnějšího ucha pro snímání 

sondou. Capella je počítačově řízený systém pracující na bázi softwarového programu NOAH, 

který je kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows. Kromě samotného přístroje se 

Capella skládá z jednotlivých programovaných modulů, které lze dokoupit nebo případně 

aktualizovat. Analyzátor dokáže měřit také tympanometrii, avšak tento modul nebyl k tomuto 

přístroji dokoupen. 

Analyzátor od společnosti Madsen Electronic zpracovává a zároveň analyzuje všechny 

druhy otoakustických emisí, ať už se jedná o spontánní nebo evokované. Z evokovaných to pak 

jsou klikem evokované (TEOAE) nebo produkty zkreslení (DPOAE). Výsledkem testů, které 

Capella zpracovává, jsou vstupy a výstupy evokovaných emisí, amplitudy-grafy z jednotlivých 

druhů měření a spektrální průměry spontánních emisí.  

Analyzátor OAE se připojuje k IBM PC (počítačům vyrobeným kolem 90. let) nebo přes 

sériové rozhraní RS 232 C. 

Součástí přístroje Capella je nejen samotná jednotka (Obr. 9), ale také sonda (Obr. 10) 

včetně zesilovače (Obr. 14), který má v sobě zabudované tři diody pro signalizaci průběhu 

měření. Tyto tři diody nám pak dovolují kontrolovat stav vložení sondy ve vnějším uchu. 

Zelená signalizace nám pak říká správné vložení, žlutá přijatelné vložení a červená nevyhovující 

vložení sondy. Dále je spolu se sodnou dodávaná sada ušních koncovek s různými průměry pro 

pevné uchycení a utěsnění sondy ve vnějším zvukovodu včetně čistících vlasců pro vyčištění 

kanálků sondy a v neposlední řadě ramenní pás, na kterém je zesilovač uchycen.  

Ačkoliv je tento přístroj ve své řadě stále jeden z nejlepších na trhu pro měření 

otoakustických emisí, stále společnost Madsen Electronic nevytvořila novou kompatibilnější 

verzi prostředí NOAH. Původní verze pracuje ve velmi špatném souladu s nejnovějšími 

operačními systémy (Windows 7). Proto jsme pro zpracování bakalářské práce museli 

nainstalovat mnohem starší operační systém (Windows XP), abychom tak co nejvíce 

eliminovali případné potíže, které se projevovali „zamrzáním“ během měření s  nejnovějším 

operačním systémem (Windows 7) od společnosti Microsoft.  

[2] 
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         Obr. 9 – Madsen CAPELLA  a PC                                      Obr. 10 - Sonda 

6.2 Měření otoakustických emisí  

První kroky pro měření začínají uvedením přístroje do provozu. Ačkoliv přístroj Capelle je 

v souladu s normou IEC 601-1 CZ (Bezpečnost lékařských elektronických zařízení) je nutné a 

velmi důležité před zapnutí analyzátoru a PC, zkontrolovat připojení mezi těmito dvěma 

komponenty. V první řadě se podíváme, zdali jsou oba přístroje připojené do tří-polové zásuvky 

s ochranným zemním kolíkem (vyvarujeme se používání prodlužovacích šňůr, které mohou 

zapříčinit svou délkou zvetšení zemního odporu nad přijatelnou hodnot doporučenou 

výrobcem), poté zkontrolujeme připojeni mezi PC a analyzátorem prostřednictvím sériového 

rozhraní RS 232 C-DATA INTERFACE. U rozhraní RS-232-C jsou použity pro obou směrný 

provoz tři vodiče s rychlostí přenosu dat 20 Mbitů/s. V neposlední řadě se také podíváme na 

Headset, který propojuje zesilovač se sondou a zároveň se samotným analyzátorem. (Obr. 11) 

Obr. 11 – Vstupy/výstupy 

Po základní kontrole celkové sítě, uvedeme do provozu spínačem analyzátor Capella. 

Během zapínání dojde ke krátkému testu přístroje, který bude signalizován LED Power. 

Přibližně po 20 vteřinách dojde k rozsvícení LED PC Com, která oznámí, že analyzátor Capella 

je připraven pro komunikaci s PC. Komunikace mezi PC a Capellou je indikována LED PC 

Com, která bliká zeleně. Zkusíte-li komunikovat s Capellou bez jejího zapnutí, objeví se na 

monitoru hlášení „Time-out Error“. Pokud se tak stane, zapněte analyzátor, vyčkejte na konec 

testu a poté zvolte „Retry“(viz. Obr. 12) 
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Obr. 12 – LED signalizace 

Po vyčkání na operační systém (v našem případě už zmíněný Windows XP) najedeme na 

ikonu pro spuštění pracovního prostředí NOAH, ve kterém bude měření probíhat.  

[2] 

6.2.1 Práce s měřeným subjektem (pacientem) 

Pacientovi je nutné sdělit následující kroky, kterými bude vystaven a následně pak i 

seznámit s postupem měření. Měření se provádí v sedě s rukama v klíně. Po usazení pacienta je 

důležité před zavedením sondy zkontrolovat vnější zvukovod pomocí otoskopu (Obr. 13). 

Kontrola je prováděna pro případné odstranění ušního mazu, který by mohl svou hustotou a 

větším množstvím znehodnotit výsledky měření nebo způsobit nesnadné uchycení sondy ve 

vnějším zvukovodu. Pokud má pacient naslouchátko, poprosíme pacienta o jeho odstranění. Po 

zkontrolování vnějšího ucha se pás spolu se zesilovačem umístí na levou či pravou stranu 

pacientova ramena (Obr. 14), podle toho, které ucho měříme jako první.  

                Obr. 13 – Otoskop                                           Obr. 14 – Pás se zesilovačem 

 

6.2.2 Umístění sondy 

Pro zavedení sondy musíme nejprve odhadnout průměr pacientova vnějšího sluchovodu 

pro aplikaci ušních koncovek (Obr. 15), které nám slouží k pečlivému zachycení sondy a 

utěsnění zvukovodu. Tyto koncovky jsou k dispozici v různých průměrech a to od 4 mm do 18 
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mm. Samotné měření OAE se pak provádí na každém uchu individuálně. Před zvolením a 

 spuštěním jedné z metod je důležité po umístění sondy do zvukovodu zapnout diagnostický test 

sondy. Tento test trvá pár sekund a slouží ke kontrole správného umístění sondy (Obr. 16). Test 

najdeme na základním panelu pod módem „Probe fit“ a ikonou (Obr. 17 – označení 5). Po 

sepnutí tlačítka „Start“, který se nachází v pravém dolním rohu, proběhne samotný test sondy. 

Je-li třeba, můžeme v průběhu testu sondy posunout sondu do zvukovodu tak, aby křivka 

označující průběh sondy ležela ve šrafované oblasti (Obr. 16). Měření je automaticky ukončeno, 

jakmile je sonda správně umístěna. Zároveň se objeví hlášení, že je sonda správně nebo 

přijatelně umístěna ve zvukovodu. Tečka v levé dolní oblasti displeje nám při měření dovoluje 

kontrolovat stav vložení sondy, stejně jako u tří signalizačních diod na zesilovači. 

 

      Obr. 15 – Sada ušních koncovek                  Obr. 16 – Test sondy 

 

6.2.3 Nastavení pracovního prostředí NOAH pro TEOAE, DPOAE, 

SOAE 

Po zpuštění pracovního prostředí NOAH a testu sondy, volíme ze tří metod měření 

otoakustických emisí - TEOAE (6), DPOAE- DP GRAM (7) a SOAE (8). Každá z těchto metod 

má svou vlastní ikonu a nachází se na základním panelu (Obr. 17) v levém horním rohu. Měření 

jednotlivých metod je čistě individuální. Před zahájením měření si každé prostředí nastavujeme 

zvlášť. 

Další významné ikony pro uživatele je ikona pro tisk (1), nápověda (2) a vymazání hodnot 

v dané metodě (3). 

 

Obr. 17 – Hlavní panel 

6.2.3.1 TEOAE 

Pro zvolení toho prostředí volíme ikonu - viz. obrázek 17 – (6) nebo výběrem „Transient“ 

v menu „Mode“. Po zmačknutí příslušného módu a zvolení ucha (Obr. 17 -(4)), které dělíme na 



 

21 

 

pravé a levé s přirazenými barvami, kdy s červenou tečkou řádíme pravé ucho, zatím co 

s modrou tečkou levé ucho. Tento postup volení ikony pro ucho je velmi důležitý pro celkový 

záznam a diagnózu TEAOE, DPOAE a SOAE. Další parametry, které lze zvolit dle vlastní 

potřeby se nacházejí v dolní části okna (Obr. 18).  

„Meas. No“ (1) nám umožní více měření neboli záznamů na jednom uchu, maximální 

počet záznamů je 6. „Fit“ (2) slouží jako vizuální kontrola sondy, které jsme si popsali 

v předešlé části „Umístění sondy“ V kolonce „Cursor“ (3) lze přesunout klepnutím v časovém 

oknu pro analýzu dat na graf časové odezvy (X) nebo pomocí pravé a levé šipky v poli kurzoru 

na obrazovce nebo na klávesnici. Kurzor slouží k posunu časové oblasti, ve které se pohybují 

reakce vláskových buněk. „Scale“(4) neboli „Měřítko“ v μP nastavujeme pomocí šipek měřítko 

(amplitudu) záznamu (X) v rozmezí od -250μP do 750μP , dle potřeby zvětšením nebo 

zmenšením. V kolonce „Stimulus“ (5) se pak nastavuje impulz vstupující do sluchové soustavy. 

Na tento impulz může negativním hlášením reagovat také sonda během testu sondy. Pokud se 

tak stane, je nutné tento stimul (impulz) zmenšit o 5-10 dB. Případné snížení stimulu je u 

každého pacienta čistě individuální. V poslední oblasti „Action“(6) začínáme přímé měření 

TEOAE tlačítkem Start anebo v průběhu analýzy můžeme taktéž pozastavit samotné měření 

tlačítkem Pause. 

Pod grafem (Y) vidíme dvě oblasti hodnot s názvem„Statistics“-statika (7) a „Sweeps“-

průzkum (8). V tabulce (7) si pak můžeme všimnout tří základních dat „Correlation“-Korelace v 

procentech, „Emission strenght“ – síla emisí v decibelech a S/N ratio neboli poměr signálu a 

šumu také v decibelech. Každá z těchto dat má 5 kolonek hodnot, které jsou přiřazovány 

k jednotlivým hertzům od 1,0 kHz až po 5 kHz (samotné měření je však prováděno od 0,75kHz 

do 4,5kHz), zřetelně viditelné na ose x grafu (Y). Poslední kolonka z tabulky je vždy průměr 

z pěti předešlých hodnot (označena žlutým obdélníkem). Zatím co ve sloupci (8) vidíme 

výsledky měření TEAOE a to je „Accepted“-přijato a „Rejected“-nepřijato vláskových buněk 

pacientka na vyslaný stimul.  

V řádku s názvem „Completed“-splněno vidíme celkový průběh měření v procentech, kdy 

100% znázorňuje ukončení měření (označeno červeným obdélníkem).  

Měření TEOAE trvá řádově v minutách pro oba hlemýždě. 
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Obr. 18 – Pracovní okno TEOAE 

 

6.2.3.2 DPOAE-DP GRAM 

Měření v  módu DPOEAE je podobné jako v předešlém TOAOE. Pro spuštění klepneme 

buďto na požadovanou ikonu (viz Obr. 17 - (7)) nebo vybereme v menu „Distortion Product 

(DPOAE)“. Jako v předešlém módu i v tomto můžeme pomocí „Meas.no.“ změřit více hodnot 

na jednom uchu nebo v kolonce „Fit“ sledovat signalizaci sondy, zdali je správně vložena do 

vnějšího zvukovodu.  

Další kroky nastavení pro DPOAE nalezneme v menu „Setup“- nastavení v řádku 

„Parametrs“-parametry. Zde můžeme nastavit rozdíl mezi intenzit f1 a f2 a ukončení kritérií 

hluku. 

V pravé dolní části okna (viz Obr. 19) nalezneme „Frequency“ (1) – frekvence, kterou 

pomocí šipek můžeme opět nastavit dle vlastní potřeby, slouží k nastavení počáteční frekvence 

dle individuálních požadavků od 500Hz do 8kHz. Tato počáteční frekvence se dá také nastavit i 

zaškrtnutím daného políčka k přiřazené frekvenci (označeno žlutým obdélníkem). Frekvence se 

pak automaticky zobrazí v kolonce (1). „F1 Level“(2) nastavujeme intenzitu hluku. I zde nám 

může sonda ohlásit příliš velkou hodnotu tak jako u TEOAE-„Stimulus“(5) 



 

23 

 

Zvláštní vlastností u DPOAE je pak vybraní požadovaných frekvencí pod DP-gramem (žlutý 

obdélník). Zde pak požadované frekvence jednoduše zaškrtneme. Pokud tak neučiníme 

zaškrtnutím ani jedné z frekvencí, program NOAH automaticky provádí měření pro všechny 

frekvence.„Statistics“ a „Sweeps“ mají stejnou funkci o průběhu měření a jeho výsledcích stejně 

jako u TEOAE . 

Celkové měření můžeme jako u TEAOE přerušit nebo naopak zpustit pomocí tlačítka Start 

a Pause (3). Oproti TEOAE, které trvá pár minut, DPOAE řadíme mezi delší měření řádově 

10ky minut opět pro oba hlemýždě. Délku měření však můžeme značně ovlivnit počtem 

zvolených frekvencí.  

 

Obr. 19 – Pracovní okno DPOAE 

 

6.2.3.3 SOAE 

Poslední mód (měření), které v pracovním prostředí NOAH provádíme je SOAE. SOAE 

spouštíme opět dvěma způsoby. Jedná z možností (jako u TEAOE nebo DPOAE) je rychlím 

kliknutím na hlavním panelu (Obr. 17 – (8)) nebo vybráním v menu „Mode“- „Spontaneous 

(SOAE)“(Obr. 20) 
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Nastavení parametrů nebo ovlivňování průběhu měření ať už přerušením nebo spuštěním je 

stejné jako u předešlého módu, taktéž jako „Sweeps“ pro zobrazení aktuálních hodnot. 

Výjimkou je posuvník (1), který slouží k zobrazení jiného frekvenčního spektra. Klepnutím na 

„Next“- další (2) zobrazíme následující SOAE dle námi zvoleného poměru signálu a šumu. 

Špička na grafu bude označena černou šipkou a data uvedena v okénku v pravém horním rohu 

displeje (Y). Tlačítkem „Auto“ (3) automaticky identifikujeme všechny SOAE jako u tlačítka 

(2) se zobrazením opět v pravém horním rohu (Y). SOAE můžeme označit i ručně dvojitým 

klikem v grafu v místě, kde potřebujeme zjistit hodnotu daného vrcholu. Tento vrchol pak bude 

označen šipkou s hodnotami v tabulce (Y). 

Dobu měření řadíme řádově v minutách pro oba hlemýždě obsahující vláskové buňky. 

 

Obr. 20 - Pracovní okno SOAE 
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7 Demonstrace naměřených výsledků 
Pro analýzu dat jsme si naměřili tři pacienty ve věkovém rozmezí od 22 do 65 let. Jejich 

věk, pohlaví a profese je znázorněna v tabulce.(viz. Tabulka (3)). 

Tab. 3 – Základní informace o pacientech 

 

7.1 TEOAE 

TEOAE tranzientní evokované otoakustické emise, označujeme jako kochleární, Kempova 

echa (podle jejich objevitele). Emise vyvolávané tzv.“kliky“ jsou krátké přerušované stimuly 

(vysílané frekvence). Základ této metody spočívá v analýze akustického signálu. Po izolaci 

signálu od stimulu a šumu dostáváme výsledek na bázi časového posunu od stimulu a 

nelinearitě TEOAE.  

Jednoduše řečeno stimul prochází přes zevní zvukovod, střední ucho k hlemýždi s obsahem 

všech frekvencí pro daná pásma. Těchto frekvenčních pásem máme celkem 5 (první pásmo 

0,75–1,25 ; druhé pásmo 1,25–1,75 ; třetí pásmo 1,75-2,50 ; čtvrté pásmo 2,50-3,50 a 5 pásmo 

od 3,50-4,5 vše v kHz). Po reakci vláskových buněk na tyto pásma přijde odpověď, kdy 

analyzátor zpracuje výsledky nejen v podobě grafu (oddělený šum od odezvy vláskových 

buněk, obr. 21 a 22), ale také s informacemi o Korelaci, Emisní síle a poměru S/N. 

  Věk Zaměstnaní Pohlaví Sluchové postižení 

Pacient 1 22 student muž normálně slyšící 

Pacient 2 68 učitel na VŠ muž 
normálně slyšící s pískáním v 

uchu 

Pacient 3 75 horník (nyní v důchodu) muž těžce nedoslýchavý 
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                Obr. 21 – Pacient 2 (TEAOE)         Obr. 22 -  Pacient 3 (TEAOE) 

Abychom zřetelně viděli porovnání dobrých a špatných odezev vláskových buněk u 

TEOAE, vybrali jsme si naměřené výsledky pacienta 2 a 3 a to levé uši obou pacientů (Obr. 21, 

22). Na grafech si lze pak všimnout poměr dB SPL ku kHz, kde na ose x jsou znázorněné 

jednotlivé frekvence a na ose y pak akustický tlak. Zde je důležité zmínit, že akustický tlak se 

může porovnávat na základě frekvence anebo pomocí logaritmické měrné jednotky hladiny 

akustického tlaku (v angl. Sound pressure level) s veličinou decibel (dB SPL). Tedy dB SPL je 

stupnice odkazující se na fyzickou úroveň pro intenzitu hluku. 

U grafů pak vidíme zřetelný rozdíl odezev vláskových buněk na frekvenční pásma. Ve 

frekvenční oblasti od 1kHz do 4,5kHz  na obrázku 21 je červeně znázorněna oblast odpovědí 

vláskových buněk na hladinu akustického tlaku, který se pohybuje od -30dB SPL po 0dB SPL. 

Na obrázku 22 pak vidíme, že pacient v celém měřeném frekvenčním rozsahu od 1-4,3kHz má 

minimum odpovědí nepřesahující šum, který vidíme na grafu pod černou barvou. Tomu také 

odpovídá akustický tlak, který se pohybuje od -30dB SPL po -10dB SPL. Z toho vyplývá, že u 

pacienta 2 vyvolaly vláskové buňky Kempova echa, zatím co u pacienta 3 nikoliv.   

To potvrzují i výstupní hodnoty pod grafem označený červenými obdélníky. Korelace-

Correlation neboli poměr stimulací a odpovědí vláskových buněk by se měl pohybovat mezi 70-

100% (u některých jiných stanic v ČR jsou pozitivní výsledky i od 50% a výše), kdy u pacienta 

2 jsou tyto výsledky pozitivní až na první pásmo, které představuje nízké frekvence, avšak 

pacient 3 reagoval na stimuly negativně ve všech pěti frekvenčních pásmech. Emisní síla-

Emission strength v decibelech (dB) se pak má u zdravého jedince s rostoucí frekvencí zvyšovat 

jako u pacienta 2, zatímco u pacienta 3 vidíme silné kolísání mezi 2-5 frekvenčním pásmem. 

Velký rozdíl mezi pacientem 2 a 3 je také v poslední řádku naměřených hodnot a to u poměru 
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signálu a šumu – S/N ratio v decibelech (dB). Tento poměr má být u zdravých jedinců co 

největší tak jako u pacienta 2. V jednoduchosti můžeme říct, že čím více šumu, respektive 

menší odezva vláskových buněk na zvukový stimul, tím menší poměr S/N naměříme, což se 

prokázalo u pacienta 3. Jsou-li odpovědi vláskových buněk bez reakce na přivedený stimul, 

můžou jít hodnoty do záporných čísel.  

V posledním sloupci Průzkum-Sweeps zaznamenáváme hodnoty „přijato“ a „nepřijato“ 

vláskových buněk. Tyto informace nám pak říkají, kolik vláskových buněk reagovalo nebo 

nereagovalo na přicházející stimul. Důležité jsou hodnoty v kolonce „nepřijato“(označeno 

žlutým obdélníkem), kdy u pacienta 3 je to 1536, zatím co u pacienta 2 pouze 64. Toto je počet 

vláskových buněk nereagující na zvukový stimul ze sondy s frekvencí od 1-4,5kHz a 

akustickým tlakem od 0-(-30)dB SPL.  

Z výsledných grafů a popsaných hodnot vidíme, že pacient 3 oproti pacientovi 2 trpí silnou 

nedoslýchavostí. To je výsledkem pracovního prostředí pacienta 3, ve kterém se pohyboval.  

Výsledky měření TEAOE se skládají z jedné nebo dvou křivek, které odrážejí průměrné 

časově závislé chování tlaku zvuku ve zvukovodu v časovém okně počínaje stimulační 

prezentací. Transformace těchto křivek v daném frekvenčním pásmu poskytuje spektrum 

TEAOE. Jestliže jsou k dispozici dva stejné (ale ne totožné) dílčí průměry, mohou se spektra 

signálu a šumu vypočítat zvlášť (cross-power spektra). Kromě toho, dostupnost dvou středních 

křivek A(t) a B(t) nám umožňuje vypočítat korelační koeficient (reprodukovatelnost) a 

odhadnout rozptyl zbytkového hluku. Z celkového průměru (A + B) / 2, se pak může účinná 

amplituda složeného signálu (emise a hluk) vypočítat. Efektivní amplitudu zbytkového hluku 

lze odhadnout z kořene rozptylu (střední kvadratická) střední odchylky (A – B) / 2. Navíc tyto 

údaje reprezentující tvar vlny a spektra podnětu zaznamenaných ve zvukovodu od vláskových 

buněk reagující na vyslaný stimul (viz. Obr. 23 - černé obdélníky). 

Záznam signálu amplitudy stimulu s reakcí vláskových buněk v praxi můžeme vidět na 

obrázku 25 pacienta 2. Zde by se měla reakce vláskových buněk (Kempova echa) na stimul 

pohybovat kolem od -260 do 260μP jako u pacienta 2. Tento graf je pouze pro lékařskou 

diagnostiku a pro naše srovnání není tak důležitý jako předešlé grafy. 

[4] 
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Obr. 23 – Záznam amplitudy stimulu a reakce vlas. buněk pacienta 2 

7.2 DPOAE-DP GRAM 

Nelinearita v kochleárním zpracování signálu je doprovázena několika následky, kdy jeden 

z nich je neschopnost vnitřního ucha zpracovat proces dvou frekvencí samostatně, jsou-li 

dostatečně blízko u sebe. Pokud je kochlea vedena současně se dvěma (primárně) čistými tóny, 

je jejich fyziologické zpracování výsledků v procesu sekundárních tónů s frekvencemi, které 

nejsou zahrnuty v podnětu. Tyto deformace mohou být vnímány subjektivně a mohou být 

měřeny jako akustické emise z vnitřního ucha do zvukovodu. Uspořádání podle jejich 

frekvence, symetrické (kvadratická) vede k narušení složek s f2-f1, 2f1, f2 + f1 a 2f2, a 

antisymetrickému (krychlovému) zkreslení z těchto teoreticky možných kombinací tónů byly 

naměřeny v uších pokusných zvířat a lidí. Funkční testování sluchu je omezeno na krychlové 

zkreslení produktů s frekvencí 2f1-f2 a 2f2-f1 kvůli jejich dobré detekovatelnosti. Výsledek 

měřitelného zkreslení produktu pracuje nejlépe s podnětem, které se skládají ze dvou prahových 

supra kontinuálních čistých tónů s přibližně stejnou intenzitou s frekvencí f1 a f2. Chcete-li 

umožnit detekci narušení účinků fyziologického původu, musí být technická nelinearity snížena, 

co nejvíce je to možné. Z tohoto důvodu jsou dva sinusové tóny představeny dvěma 
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samostatnými snímači. Proto sonda DPOAE obsahuje dva reproduktory a mikrofon. To je 

základ pro detekci DPOAE (zkreslení produktů otoakustické emise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – DP-gram 

Jednoduše řečeno DPOAE je zkreslený produkt otoakustických emisí, vznikající během 

působení dvou různých tónu s frekvenční nezávislostí, kdy jeden z tónů je modelován 

zkreslením a druhý odrazem. Pointa spočívá v nelineárním, vzájemném působení dvou vln o 

různých frekvencích na bazilární membráně. 

Dále můžeme říct, že měříme nelineární odezvu ucha na dva různé tóny jako dva různé 

stimuly, kdy jejich frekvence jsou vypočítány předem danými matematickými vzorci. 

Výsledkem vyšetření pak je poměr frekvencí, který se pohybuje mezi 1,1 a 1,3. Informace o 

vyšetření DPOAE, vidíme na Dp-gramu, který je velmi podobný výsledkům tónového 

audiogramu. Poměr frekvencí pak vypočítáme jako:  
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Rozdíl mezi TEAOE a DPOAE spočívá ve vysílání stimulu. Zatím co u TEAOE vysíláme 

frekvenční pásma se všemi frekvenci najednou u DPOAE vysíláme dvě vlny s rozdílnými 

frekvencemi s označením f1 a f2, tak jak jsme si uvedli výše.  

Pro porovnání DPOAE opět využijeme naměřené grafy pacienta 2 a 3. Měření bylo 

provedeno ve všech frekvencích a to od 500Hz do 8kHz na pravém uchu. Výsledný graf se pak 

u zdravého jedince má pohybovat a kopírovat tvar vyšrafované oblasti jako u pacienta 2, která 

je předem vypočítaná. Graf je opět v poměru dB SPL k/ke kHz a ze záznamu pacienta 2 a 3 

vidíme významný rozdíl, kdy pacient 2 je v této vyšrafované oblasti, zatím co pacient 3 nikoliv. 

Avšak výskyt DPOAE vyvolaný frekvencemi f1 a f2 je téměř u 100% v normálním slyšících 

lidí (viz. Obr. 25, 26) 

 

[4]  

 

     Obr. 25 – Pacient 2 (DPOAE)      Obr. 26 – Pacient 3 (DPOAE) 

7.3 SOAE 

Spontánní otoakustické emise (SOAE) řádíme mezi velice slabé úzko-pásmové signály, 

které mohou být mono nebo polykomponentní. SOAE řádíme mezi měřené signály bez 

stimulace a frekvenčně jsou dlouhodobě stabilní. Výsledky na spontánní evokované emise jsou 

různé. Zde musíme brát ohled na věk, pohlaví a vývoj středního ucha.  

V našem případě jsme pro ukázku grafu vybrali pacienta 2. Důvodem výběru bylo 

pacientovo pískání v uších, na které si ztěžoval. Tento jev, respektive pískání v uších může být 

také způsobený vláskovými buňkami, které při určité frekvenci (bez stimulu) začnou reagovat 

způsobem, který pak vnímáme jako pískání v uších. V našem případě jsou to frekvence 

označeny šipkami, které jsme si manuálně zvolili. Ke každé z těchto šipek je pak automaticky 

přiřazena hodnota frekvence v Hz, levlu v dB a hluku také v dB., podrobnější přehled pak 

vidíme na obrázek 27 jako červené označení. K závěru SOAE u pacienta 2 můžeme říct, že 

pískání v uších se projevuje při frekvencích 2,2; 2,9; 3,8 a 4,4 kHz (viz. Obr. 27) 
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 Obr. 27 – Pacient 2 SOAE 
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8 Poruchy značně ovlivňující výsledky z měření 
Během měření může nastat několik situací, které daný výstup výsledků můžou značně 

negativně ovlivnit.  

8.1 Zanesení kanálku sondy 

Jeden z faktorů, který negativně zkreslí výsledek měření, může být způsoben zanesením 

sondy nečistotami, jako je ušní maz nebo drobnými částečky. Ucpáním sondy těmito 

nečistotami pak zapříčiní špatné vysílání stimulu a zároveň i snímání odezvy vláskových buněk. 

Proto je nutné před každým měřením opatrně odšroubovat prstenec ze sondy a zkontrolovat 4 

otvory sloužící jako převodní kanálky pro akustický stimul, zdali nejsou znečištěné. Znečištění 

sondy, může mít pak za následek grafy a hodnoty jako na obrázku 28.  

Jsou-li kanálky zaneseny nečistotami opatrně odšroubujeme prstenec (ušní hrot) a sejmeme 

zakončení sondy. Poté pomocí čistícího vlasce odstraníme nečistoty z kanálků. Zakončení sondy 

můžeme pak slabým rozpouštědlem omýt. Před našroubováním prstence zpět na sondu musíme 

prstenec nejprve pořádně vysušit. Je nezbytné dávat pozor, aby do styku s jakýmikoliv roztoky 

nepřišla sonda (hrot a tělo sondy), která obsahuje akustické měniče!(viz. Obr. 29) 

 

 

                      Obr. 29 – Jednotlivé části sondy 

 

          Obr. 28 – Případ špatných výsledků  

             zapříčiněné znečištěním sondy 
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8.2 Kalibrace sondy 

Další faktor, který může značně ovlivnit měření je špatná kalibrace sondy. Pro kalibraci 

sondy nám slouží krychlička s dutinou (kavita) standardizovanou na objem 1cm
3 

. Krychlička 

obsahuje už zmíněnou dutinu (kavitu), která imituje zevní zvukovod. Po zastrčení sondy do 

kavity spustíme měření a sonda se automaticky nakalibruje na firemní parametry pro optimální 

měření. (Obr. 30) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 – Krychlička na kalibraci sondy 

8.3 Nežádoucí vnější zvuk 

Mezi lidské faktory řadíme nežádoucí vnější hluk. Pro co nejpřesnější vyšetření OAE je 

důležité maximálně eliminovat vnější nežádoucí šum a hluk z okolního prostředí a nastavit 

pracovní prostředí tak, aby samotné měření probíhalo bez kontaktu s okolním světem. Měření 

není prováděno v tiché komoře dle ČSN norem do 20dB, ale v tiché místnosti. Proto je nutné 

zavřít okna i dveře v místnosti kde bude probíhat samotné vyšetření.  

Pro pochopení jak velké zkreslení může v praxi nastat během měření, jsme si udělali malý 

test. S ústním souhlasem pacientem 1, proběhlo měření TEOAE na levém uchu. První fáze 

měření spočívala v absolutním tichu, naopak při druhé fázi jsme pustili hudbu z reproduktorů 

okolo 60dB jako nežádoucí vnější vliv. Z výsledků grafů pak vidíme, že během měření 

s hudbou došlo k nepřípustnému zásahu do naměřených hodnot. 

Na obrázku 31 vidíme, že pacient klasifikovaný jako normálně slyšící má pozitivní 

výsledky od frekvence 0,5kHz až do 4,5kHz. Tomu také odpovídá akustický tlak plně se 

pohybující od -30dB do 0dB, výjimkou se však stala oblast kolem 1,5kHz kde šum (černá 

barva) převládá odpověď vláskových buněk (červená barva). Toto si můžeme vysvětlit jako 

technický problém sondy, pohyb ústy během měření (mluvení) nebo je opravdu pacient v tomto 

frekvenčním pásmu nedoslýchavý. Viditelný rozdíl pak vidíme na obrázku 32. Zde je pak jasné, 

že pacient, který je normálně slyšící v intervalu od 0,5kHz - 4,5kHz by v druhém případě 

(puštěna hudba) měl značné sluchové potíže v mnoha frekvenčním pásek a to hlavně od 0,5kHz 

do 1,75kHz a také kolem 2,25 kHz. Výsledky Korelace, Emisní síla a poměr S/N jsou pak 

v absolutní neshodě (označeny červenými obdélníky). Srovnání nepřijatelnosti vláskových 

buněk na stimul je v poměru 1216 bez hudby ku 12600 s hudbou (označeno žlutými obdélníky).  
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       Obr. 31 – Pacient 1 (TEOAE bez rušení)           Obr. 32 – Pacient 1 (TEOAE s rušením) 

8.4 Sledování signalizace - vložení sondy 

Ačkoliv může být sonda po testu sondy správně zavedena do zvukovodu (zelená 

signalizace) měřeného subjektu (pacienta) i přesto může během měření nastat situace, kdy se 

sonda pohne a signalizace ze zelené barvy (správně vložená) nebo žluté barvy (přijatelně 

vložená) přejde do stavu červené signalizace (nevyhovující vložení). V tomto případě je nutné 

dané měření přerušit a začít znova. Abychom této situaci předešly je nutné po celou dobu 

měření OAE sledovat signalizace na předzesilovači nebo v jednotlivém prostředí NOAH 

v kolonce FIT. 
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9 Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření laboratorní úlohy a zároveň manuálu pro 

měření otoakustických emisí na přístroji Madsen Capella od společnosti Madsen Electronics 

s ponořením do jádra problému od pochopení kde a co vláskové buňky jsou, k čemu slouží a na 

základě čeho je dokážeme detekovat a analyzovat.  

Abychom tuto problematiku dokázali pochopit a zároveň vyhodnotit, bylo zapotřebí 

vysvětlit a zároveň demonstrovat, co je to zvuk, jak vzniká a specifikovat, co je to šum, vše 

z oblasti fyziky. Navazujícím a stejně důležitým pro pochopení měření otoakustických emisí 

bylo zaměření se na anatomii a fyziologii sluchového aparátu s výraznějším popisem v oblasti 

hlemýždě, protože právě zde se nacházejí vláskové buňky, které jsou podstatou a základem 

měření OAE. Nezbytnou součástí práce byl i detailní popis analyzátoru z hlediska vyslání 

stimulu a následném zpracování signálu obsahující patřičné informace. 

Úkol pro vytvoření laboratorní úlohy a zároveň manuálu pro měření otoakustických emisí 

byl zadán na základě žádosti a potřeby Centra pro poruchy sluchu a rovnováhy Apromed. 

Dosavadní „příručka“ k přístroji je velmi nedostačující technická dokumentace daná normou 

ČSN, popisující velmi základní parametry přístroje, nikoliv však hlubší popis a ponoření do 

problematiky OAE od technického popisu přístroje, přes vytvoření a analýzu signálu po 

demonstraci poruch, které během měření mohou nastat.  

Vytvořením této bakalářské práce jsme docílili nejen manuálu pro kolektiv zaměstnanců 

Apromed, který bude sloužit jako nezbytně nutný technický dokument pro měření 

otoakustických emisí na analyzátoru Madsen Capella, ale také laboratorní úlohy pro studenty 

VŠ, zvláště pak pro následující ročníky biomedicínských techniků. Pomocí této bakalářské 

práce budou moci pochopit, změřit a zároveň i vyhodnotit naměřené výsledky OAE u zdravých 

jedinců, popsané z technické stránky. 

Abychom tohoto cíle dosáhli, bylo nezbytně nutné popsat co nejpodrobněji pracovní 

prostředí NOAH a následně pak jednotlivé módy TEOAE, DPOAE a SOAE. Poslední kapitola 

se soustředí na faktory ovlivňující sluchové vjemy a jejich nežádoucí vliv na výsledky měření. 
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11 Seznam příloh  

Příloha č. 1 - Laboratorní úloha 

Příloha č. 2 – CD 



 

 

1 Příloha č. 1 – Laboratorní úloha 

 

1.1 Cíl úlohy 
 

Cílem práce je vytvořit manuál pro měření otoakustických emisí pro Centrum pro 

poruchy sluchu a rovnováhy. Tento manuál bude sloužit jednak obsluhujícímu personálu, ale 

také studentům lékařských a nelékařských oborů pro jejich praktickou výuku tak, aby podle něj 

byli schopni přístroj zapojit, vyvarovat se chyb a správně využít jednotlivé modality měření.  

 

Naučíte se:  

 Použít analyzátor otoakustických emisí Madsen CAPELLA 

 Pracovat s vyšetřovaným pacientem (příprava na vyšetření, samotné vyšetření pacienta) 

 Orientovat se a používat, nezbytné kroky pro vyšetření OAE pomocí prostředí NOAH 

 Popsat a provést měření otoakustických emisí pro TEAOE, DPOAE, SOAE 

 

1.2 Předpokládané znalosti 
 

Před započetím měření otoakustických emisí je důležité znát teoretické znalosti ohledně 

zmíněné vyšetřovací metody a taktéž znát základy anatomie sluchového ústrojí. 

 Základy anatomie a fyziologie sluchu 

 ČVANČARA, M. Laboratorní úloha měření otoakustických emisí. Ostrava: VŠB-TUO. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012, Vedoucí práce doc. RNDr. Jindřich 

Černohorský, CSc. 

 Kramme, R., Klaus-Peter Hoffman, Robert S. Pozos. Springer Handbook of Medical 

Technology, 2008, New York, e-ISBN: 978-540-74658-4 

 Mrázková, Eva. Základy audiologie a metod objektivního vyšetření sluchu První vydání. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006, ISBN 80-248-1129-4 

1.3 Použité vybavení 
 PC 

 analyzátor Madsen CAPELLA 

 sada ušních koncovek 

 otoskop 

 čistící vlasec 

 tyčinky s vatou 

 krychlička s kavitou o objemu 1cm
3
 



 

 

 síťový kabel pro zdroj napájení PC a analyzátoru 

 kabel pro sériové rozhraní RS 232 C- DATA INTERFACE - propojení PC a analyzátoru  

 kabel pro propojení předzesilovače se sondou napojený na HEADSET 

 software NOAH (pracovní prostředí) 

1.4 Teoretický rozbor 
 

Měření otoakustických emisí je metoda, založena na reakci vnějších vláskových 

buněk v aktivním mechanismu v hlemýždi jako převod mechanická energie na 

akustickou energii. Emise jsou pak produkovány samotnými vláskovými buňkami jako 

reakcí na signál vyprodukovaný generátorem tónu. Tuto reakci vysíláme a zároveň 

zachytáváme sondou. Přicházející signál jako reakce vláskových buněk (emise) je velmi 

slabý, proto musí být zesílen a odfiltrován od šumu. Měření těchto otoakaustických 

emisí je prováděno na frekvencích od 0,5kHz-4kHz. Amplituda maxima se pohybuje na 

2kHz. 

 

Generátor tónu vyšle tón o určitých frekvencích. Tón je pak převeden regulátorem 

intenzity na požadovanou úroveň. Je to z důvodu, aby zpětnovazební signál byl 

akceptovatelný pro zpracování. V dalším kroku pak reproduktory vyšlou stimul do 

středoušní oblasti, kde přes bubínek, kladívko a třmínek pokračuje k hlemýždi. Na tento 

stimul pak reaguje v bazilární membráně vnitřní a vnější vláskové buňky, který tento 

stimul upraví a vyšlou zpět k sondě. Signál registrovaný sondou (mikrofonem) je velice 

malý, proto musí být zesílen. Sonda zavedena do kanálu ucha obsahuje magnetický 

snímač, který je zárukou krátkodobých stimulů (kliků) a citlivý elektretový mikrofon 

pro zápis signálu akustického tlaku. Analogové zpracování signálu mikrofonu 

registrovaného po stimulu se skládá z pásmové propusti filtrování v rozmezí od cca 300 

Hz do 10 kHz a z lineárního zesílení. Zesílený signál je digitalizovaný se vzorkem 

frekvence uzavřeného na horním limitu přicházející frekvence, směrem k počítači. 

Prvním krokem zpracování digitálního signálu je výběr vhodných úseků signálu v 

souladu s kritériem amplitudy (artefakt odmítnutí). Pokud alespoň jeden vzorek překročí 

určitou (ale proměnnou) „limitu amplitudy“, je celý úsek vyloučen z dalšího zpracování. 

Toto je ekvivalentní k přerušení měření v dobách s méně příznivým signálem na šum. 

Kontrolní akce, které projdou artefaktem „potlačení“, se sčítají bod po bodu, a tím i 

časově závislou střední křivku. Každý signál obsahuje nežádoucí šum. Šum proto 

odstraníme tzv. „průměrováním“. Měřený signál pak dále pokračuje přes korelační 

analýzu (zkoumá vzájemné závislosti většinou lineární, kdy klade důraz na intenzitu-

sílu). Vše je pak uloženo do paměti a analyzována FFT (fast fourier transform-

matematická metoda pro analýzu všech frekvenčních složek signálu) a následně pak 

zobrazeny na obrazovce v podobě grafů a naměřených hodnot. 



 

 

Otoakustické emise dělíme podle vzniku na dva druhy, spontánní (bez stimulu) a 

evokované (vyvolané stimulem). 

Spontánní otoakustické emise (SOAE) řádíme mezi velice slabé úzko-pásmové signály, 

které mohou být mono nebo polykomponentní. SOAE řádíme mezi měřené signály bez 

stimulace a frekvenčně jsou dlouhodobě stabilní. Výsledky na spontánní evokované emise jsou 

různé. Zde musíme brát ohled na věk, pohlaví a vývoj středního ucha. Měření SOAE je velmi 

citlivé na jakýkoliv vnější vliv, obzvlášť na zvukovou stimulaci, a lze jej nalézt u 40-60% 

normálně slyšících osob. 

Evokované otoakustické emise dále dělíme na TEOAE (tranziently evoked OAE), 

DPOAE (Distortion produkt OAE) a SFOAE (Stimul frequency OAE). 

TEOAE - tranzientní evokované otoakustické emise, označujeme jako kochleární 

(Kempova echa-objevitel), kdy emise vyvolávané tzv.“kliky“ jsou krátké přerušované stimuly. 

Základ této metody spočívá v analýze akustického signálu. Po izolaci signálu od stimulu a šumu 

dostáváme výsledek na bázi časového posunu od stimulu a nelinearitě TEOAE. V číslech to 

znamená, že časový posun od stimulu je u člověka 5ms při frekvenci 5kHz a 20ms u frekvence 

0,5kHz. Hodnoty u TEOAE jsou snímané u 100% normálně slyšících lidí. S přibývajícím 

věkem se samozřejmě akustický práh zvyšuje, zatím co amplituda a detekovatelnost emisí se 

snižují. U novorozenců a mladší generace lze zaregistrovat vyšší amplitudu a také širší 

frekvenční spektrum. 

DPOAE - zkreslený produkt otoakustických emisí, vznikají během působení dvou 

různých tónu s frekvenční nezávislostí, kdy jeden z tónu je modelován zkreslením a druhý 

odrazem. Pointa spočívá v nelineárním, vzájemném působení dvou vln o různých frekvencích 

na bazilární membráně. Jednoduše řečeno měříme nelineární odezvu ucha na dva různé tóny 

jako dva různé stimuly, kdy jejich frekvence jsou vypočítány předem danými matematickými 

vzorci. Výsledkem vyšetření pak je poměr frekvencí, který se pohybuje mezi 1,1 a 1,3. 

Abychom mohli tyto frekvence od sebe oddělit, musíme znát frekvenční a fázovou analýzu. 

Informace o vyšetření DPOAE, vidíme na Dp-gramu, který je velmi podobný výsledkům 

tónového audiogramu. 

 

SFOAE - stimulované frekvence, měříme vzájemné působení stimulujícího tónu 

s frekvencí. Emise se stimulují tónem a dá se z nich zjistit oscilace hladiny zvuku snímaného ve 

zvukovodu. Funkce jako frekvence odpovídá se sluchovou mikrostrukturou. Získané výsledky 

jsou podobné hodnotám měření TEOAE. Metoda SFOAE se v běžném vyšetření OAE 

nevyužívá.  

 

 



 

 

1.5 Pracovní postup 
 

1.5.1 Sestavení a spuštění soustavy (sleduj kapitolu 6.2 Měření OAE) 

 

1. PC a analyzátor připojíme k napájecí síti (230V, 50Hz) 

2. Propojíme PC a analyzátor pomocí kabelu RS 232 C na pozici DATA INTERFACE 

3. K analyzátoru připojíme předzesilovač se sondou na pozici HEADSET dle obrázku 1 

4. První spustíme analyzátor a až poté PC, nikoliv NAOPAK! Vyčkáme na automatický 

test analyzátoru, který bude signalizován LED POWER, po cca 20 vteřinách dojde 

k rozsvícení LED PC Com, který oznámí, že je vše v pořádku a připraven pro 

komunikaci s PC 

Obr. 1 – vstup / výstup Madsen CAPELLA 

 

 

1.5.2 Příprava pacienta (sleduj kapitolu 6.2.1 Práce s měřeným subjektem) 

1. Posadíme pacienta na židli s rukama v klíně 

2. Zkontrolujeme vnější zvukovod pomocí otoskopu, pokud je vnější zvukovod zanesen, 

jemně odstraníme ušní maz pomocí tyčinek s vatou 

3. Pás se zesilovačem položíme na pacientovo pravé rameno 

4. Slovně pacienta seznámíme s dalšími kroky měření a vyzveme ho k absolutní tichosti 

1.5.3 Zavedení sondy (sleduj kapitolu 6.2.2 Umístění sondy) 

 

1. V prvním kroku je důležité nakalibrovat samotnou sondu. Pro kalibraci sondy vložíme 

sondu do krychličky s kavitou a spustíme diagnostický test-TEST SONDY 

2. Po kalibraci sondy, zvolíme vhodnou ušní koncovku na konec sondy podle průměru 

pacientova vnějšího zvukovodu, abychom co nejvíce utěsnili zvukovod 

3. Vložíme sondu do pacientova zvukovodu 

4. Spustíme test sondy 

 



 

 

1.5.4 Měření OAE (sleduj kapitolu 6.2 Měření OAE) 

 

1. Provedeme 3 základní měření otoakustických emisí (TEOAE ,DPOAE , SOAE)  

 

 

2. Zvolíme požadovanou ikonu a klikneme na ni 

3. Ujistíme se, že ikona pro označení strany měřeného ucha (v našem případě pravé ucho, 

neboť předzesilovač s pásem jsme umístili na pravé rameno) je správně nastavena!  

 

 červená pravé ucho 

 

 modrá levé ucho 

 

 

4. Pro jednotlivá měření zvolíme různý decibely (dB).  

 

 TEAOE - „Stimulus“ - 75dB   

 DPOAE - „F1 level“ - 65dB 

 SOAE - nenastavujeme 

 

5. Spustíme měření a vyčkáme, dokud v kolonce „Completed-dokončený“ nebude pro 

jednotlivá měření 100% 

6. Nezapomínejme, že pro každé měření musíme provést vždy dvě vyšetření jak pro pravé 

tak levé ucho 

7. U SOAE si pak vybereme 3 nezávislé vrcholy křivky a označíme je šipkou pro získání 3 

hodnot obsahující frekvenci, Levl a hluk (sleduj kapitolu 6.2.3.3 a 7.3)  

8. Po každém měření klikneme na ikonu pro tisk a vytiskneme naměřené grafy a hodnoty 

 

 



 

 

 

1.5.5 Výsledky měření 

Výsledné grafy pro jednotlivá měření včetně hodnot u zdravého jedince by měli 

vypadat takto: 

 

TEOAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPOAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud naměřené výsledky vypadají jinak tak zřejmě došlo k poruše, která značně ovlivnila 

průběh měření (sleduj kapitolu 8 Poruchy značně ovlivňující měření) 

 

 Zanesení kanálku sondy 

 Kalibrace sondy 

 Nežádoucí vnější zvuk 

 Sledování signalizace – vložení sondy 

 

Jestliže byly výsledky ovlivněny jednou z těchto „poruch“, opravte dle pokynu a opakujte 

pro dané měření analýzu znovu.  

 

 


