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Otoakustické emise 
Zvuky generovány kochleou v odpovědi na zvukovou stimulaci, 
přenášeny přes střední ucho do zvukovodu, kde jsou zachyceny citlivým 
mikrofonem 

Odráží tedy kochleární funkci
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Kochleární zesilovač
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Typy emisí 
Spontánní  - bez externí stimulace

Evokované – vyvolané stimulem 
◦ Transientní  - TEOAE 

◦ Stimulus - klik, tone burst

◦ Širokopásmová odpověď

◦ 1-4kHz

◦ Distorzní  - DPOAE 
◦ Stimulus  - dvojice čistých tónů F1 a F2

◦ Odpověď frekvenčně specifická odp. (F2)

◦ 1-6 kHz (10-12 kHz)



TEOAE  vs DPOAE

TEOAE DPOAE



Hodnocení
TEOAE DPOAE

Minimum OAE level -10dB SPL 
OAE level -10 dB SPL až +30dB SPL
SNR > 6dB 

DPOAE přítomny/abnormální /chybí



Hodnocení
OAE VÝBAVNÉ 

OHC přítomny, funkční

TEOAE – práh sluchu lepší než 
35dB HL

DPOAE – práh sluchu lepší než 50 
dB HL

!! Pokud je patologický nález na 
BERA!!

Retrokochleární nedoslýchavost

OAE NEVÝBAVNÉ

OHC redukovány/chybí/nefunkční – OAE 
nejsou produkovány

SNHL kochleární

TEOAE – práh sluchu horší než 35dB HL

DPOAE – práh sluchu horší než 50 dB HL

OHC přítomny – OAE pohlceny

Patologie zvukovodu, středouší, hluk, 
technické problémy  



Screening vs diagnostika 
SCREENING

Odlišení zdravé / nemocné

Pass/Retest

rychlost

DIAGNOSTIKA 

Přesnější hodnocení 

Hodnocení v čase 



Výhody měření OAE
Téměř všechna postižení vnitřního ucha začínají u OHC

Krátká doba vyšetření

Není ovlivněno spoluprací, pozorností, vědomím

Nezávislé na věku  - novorozenci

Možnost vyšetřit každé ucho zvlášť

Možnost vyšetřit frekvenčně 



Využití
Screening sluchu fysiologických novorozenců

Screening sluchu 5 letých (nespolupracující)

Výbavnost vylučuje převodní nedoslýchavost

Monitorace ototoxicity v čase (změny amplitudy o 2,4 dB jsou významné)

Monitorace subklinického postižení sluchu v čase (hluk, snížení amplitudy)

Objektivní vyšetřovací metoda (simulace)

Dig dg. kochleární / retrokochleární nedoslýchavosti



Limitace vyšetření OAE
Okolní hluk v testovacím prostředí 

Hluk produkovaný pacientem – dýchání, pláč..

Technické problémy

Cerumen, patologie zvukovodu 

Patologie středouší



Retrokochleární
nedoslýchavost
Je typicky charakterizována normální funkcí zevních vláskových buněk, 
přítomností kochleární mikrofoniky, výbavností otoakustických emisí a 
abnormální nebo chybějící odpovědí mozkového kmene na sluchové 
podráždění



Normacusis bilat

E.R. 3 roky, nemluví, oční kontakt vázne 
Prematuritas 33tg
VRA spolupráce obtížná, nedaří se verifikovat 



Retrokochleární nedoslýchavost 

M.Z. 8 let , Brown Vialeto s.
Subj. zcela bez potíží

Sestra hluchota 



M.F. 5 let, prematuritas 26+5 tg, 700g
Hyperbilirubinemie, UPV, sepse…
Na zvuky nereaguje, VRA 80 dB
Sluchadla 2 roky
Stp. CI

Retrokochleární nedoslýchavost – ANSD –
změna na kombinovanou 



B.J. 7 let, 30 min tonutí
Po 4. hodinách 1. vyšetření  - potvrzuje smrt mozku
Po 20. hod 2. vyšetření  - nelze potvrdit smrt mozku
(otok mozku? Útlak a. labyrinthi? Ischemie vnitřního ucha?) 

Retrokochleární nedoslýchavost  . 
Mozková smrt



OAE výbavné a následně nevýbavné a retrokochleární
nedoslýchavost

Hypoxicko – ischemické poškození - útlak a. labyrinthi
◦ Vestibulární schwannom

◦ Neoplasma ve fossa posterior

◦ Otok mozku  - smrt mozku

Toxické působení hyperbilirubinemie

Poškození OHC hlukem, ototoxickou ter.

Genetika 



Možné nálezy při OBJEKTIVNÍCH 
vyšetření – screening novororozenců

tympanometrie teoae dpoae Bera NEUROLOGICKÁ

A/C + + OK

B/C - - OK↓→

A/C - + OK↓

A/C - - OK↓↓

A/C - - NENÍ OK

A/C +/++ +/++ NENÍ OK

A/C - - NENÍ OK 

SNHL až do 50 dB

SNHL horší než 50dB 

Hluchota 

RETROKOCHLEÁRNÍ 

KOCHL+RETROKOCHL

Převodní nedosl.

Normacusis/SNHL do 30dB  

↓ nižší amplituda vln komplexu ABR 
→ posunutí latencí celého komplexu ABR



Závěr 
OAE nejrychlejší metoda ke zjištění stavu kochleární funkce

OAE jsou vedlejším produktem aktivního pohybu zevních vláskových 
buněk 

Při vyšetření není nutná aktivní spolupráce, není ovlivněno sedací 

Pokud je výbavnost emisí v rozporu s nálezem na audiometrickém 
vyšetření  - vysoká suspekce retrokochleární nedoslýchavosti

Jako samotná metoda k diagnóze nedostačující



Pěknou taneční zábavu

Dancing Hair Cell - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=wKEhjpqpzCE

