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Samenvatting

Mensen gebruiken hun gehoor om te communiceren en om hun omgeving waar
te nemen. Het gehoororgaan is een zeer gespecialiseerd zintuig en is in staat
om een groot bereik aan toonhoogten (frequenties) en geluidsniveaus (inten-
siteiten) met een grote precisie waar te nemen. Dit is mogelijk door niet-lineaire
eigenschappen van sensorische haarcellen in de cochlea (het slakkenhuis). De
haarcellen zijn te vergelijken met de toetsen van een piano. Elke haarcel is het
meest gevoelig voor een bepaalde toonhoogte en is op toonhoogte geordend.
Er zijn twee type haarcellen: buitenste haarcellen (OHC) en binnenste haar-
cellen (IHC), genoemd naar hun onderlinge ligging in de cochlea. De OHCs zijn
verantwoordelijk voor lokale versterking van vloeistofbewegingen, veroorzaakt
door geluidstrillingen, in de cochlea. Hierdoor wordt het gehoor gevoelig voor
zeer zachte geluiden en ook wordt het gehoor ’scherper’ waardoor het verschil-
lende toonhoogten beter kan onderscheiden (frequentie-oplossend vermogen).
De IHCs, transformeren de mechanische bewegingen in de cochlea om naar
elektrische zenuwsignalen in de auditieve gehoorzenuw.

Dode zones (dead regions)

De sensorische haarcellen in de cochlea zijn helaas zeer gevoelig voor beschadig-
ing met gehoorproblemen tot gevolg. Deze gehoorschade kan op vele manieren
worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door een onvolledige ontwikkeling van het
gehoororgaan, vergiftiging, ziekte, medicijnen, drugs of door overbelasting met
extreem hard geluid. Ook kan bij ouderdom gehoorverlies ontstaan door
beschadiging van de haarcellen. Gehoorschade kan grote consequenties hebben
voor de slechthorende, zoals communicatieve beperkingen en sociaal isolement.

Een ernstige vorm van gehoorschade is een dode zone (dead region) in de
cochlea. Een dode zone is een breed frequentiegebied waarbinnen de IHCs niet
meer functioneren of ontbreken. Dit leidt tot perceptieverlies binnen een groot
frequentiegebied.

Experimentele en klinische meting van dode zones

Een correcte klinische diagnose van dode zones is van belang voor het bepalen
van een juiste behandeling voor patiënten. Dan kan er beter en op een een-
voudige manier worden vastgesteld of het spraakverstaan verbeterd kan worden
door versterking van het geluid met hoortoestellen. Ook, en dat vooral in de
(nabije) toekomst, kan worden vastgesteld of de patiënt meer baat heeft bij
operatief ingrijpen in de cochlea.
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160 Samenvatting

Dode zones worden experimenteel en klinisch gemeten met behulp van ”off-
frequency listening”. Off-frequency listening is een eigenschap van het gehoor
om toonhoogte-informatie waar te nemen met haarcellen die gevoelig zijn voor
andere toonhoogten (off-frequency). Een normaal gehoor kan met off-frequency
listening geluiden optimaal onderscheiden. Echter, met behulp van off-frequency
listening kan ook informatie die anders verloren zou gaan in een dode zone
toch, hoewel verminderd, waargenomen worden. Off-frequency listening kan
worden gemeten door middel van Psychofysische Tuning Curves (PTC). Met de
PTC test wordt de toonhoogte waar een zuivere toon (bevat één toonhoogte)
waargenomen wordt, bepaald. Als de waarnemingstoonhoogte afwijkt van de
toonhoogte van de zuivere toon, dan vermoedt men een dode zone. Tevens
wordt aangenomen dat de dode zone grenst tot aan de gevonden waarnem-
ingstoonhoogte.

Een andere klinische methode om dode zones te meten is de Threshold Equal-
izing Noise (TEN) test. Met deze TEN test wordt gemeten of een zuivere toon
op zijn eigen toonhoogte (on-frequency) of op een andere (off-frequency) wordt
waargenomen. Het verschil met de PTC test is dat de TEN test gebruikt maakt
van een breedbandige ruis. Hierdoor is de test sneller, maar de test kan ook
minder nauwkeurig de rand van de dode zone bepalen.

Een verkeerde diagnose, in het bijzonder met de TEN test, heeft grote con-
sequenties voor slechthorenden met dode zones. Daarnaast zijn in recentelijk
wetenschappelijk onderzoek naar dode zones groepen proefpersonen ingedeeld
op grond van TEN test uitkomsten. Mocht blijken dat de TEN test uitkom-
sten niet betrouwbaar zijn, dan kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de
conclusies van deze onderzoeken.

Simulaties van dode zones

De resultaten van Summers en collega’s (2003) en die in hoofdstuk 2 van dit
proefschrift zijn beschreven, tonen aan dat de dode zone resultaten gemeten met
de PTC test in meer dan een kwart van de gemeten oren niet overeenkomen
met de resultaten van de TEN test. Bovendien hebben Moore en Alcántara
(2001) aanwijzingen gevonden dat de resultaten van de PTC test bëınvloed
wordt door het geluidsniveau waarop is gemeten. De resultaten in hoofdstuk 2
tonen ditzelfde effect aan, maar laten tevens zien dat het geluidsniveau en de ge-
bruikte toonhoogte van de zuivere toon de diagnose, en daarmee de aangetoonde
dode zones, kunnen veranderen. Markessis en collega’s (2009) toonden in hun
studie aan dat een dergelijk geluidsniveauafhankelijkheid ook de resultaten van
de TEN test kunnen bëınvloeden. Bij enkele proefpersonen werd aangetoond
dat met een TEN aangeboden op een laag en een hoog geluidsniveau er wel en
geen dode zone werd gemeten.

De uiteenlopende uitkomsten tussen de PTC test en de TEN test en de
niveauafhankelijkheid in beide testen kunnen niet worden verklaard met de
aannames waarmee de testen zijn ontworpen. Het is dus mogelijk dat één of zelfs
beide testen de effecten van off-frequentie listening niet juist aantonen en dat
er denkfouten zijn gemaakt bij het ontwerpen van de testen. Om de aannames



i
i

“thesis” — 2013/10/15 — 23:08 — page 161 — #161 i
i

i
i

i
i

Samenvatting 161

van de PTC test en de TEN test te onderzoeken zijn in de hoofdstukken 4 en
5 van dit proefschrift de resultaten van de PTC en de TEN test gesimuleerd
door middel van een functioneel model dat het gehoorsysteem beschrijft. Deze
simulaties hebben de volgende observaties opgeleverd:

• Het verlies van de IHCs brengt verandering in het gehoorsysteem teweeg.
Deze worden, zoals eerder al werd aangenomen, gemeten als off-frequency
listening in PTCs en de TEN test,

• Een ongevoeligheid van de IHCs voor zachte geluiden (zogenaamde ”sick”
regions, waarmee Markessis en collega’s (2000) hun resultaten verklaarden)
kan de resultaten van de PTCs en de TEN test veranderen,

• De functionaliteit van de buitenste haarcellen (OHC) in de cochlea kan de
testresultaten bëınvloeden. De effecten van OHCs op off-frequency listening
werden voorheen beschouwd als verwaarloosbaar ten opzichte van de off-
frequency listening effecten die gepaard gaan met het verlies van de IHCs,

• De geluidsniveauafhankelijkheid in de PTC test en TEN test kan worden
verklaard door actieve OHCs die gevoelig zijn voor toonhoogten bij de rand
van een dode zone.

Bovenstaande observaties laten zien dat het verlies van IHCs inderdaad leidt tot
off-frequency listening effecten in de PTC test en de TEN test, maar dat niet
het omgekeerde noodzakelijkerwijs geldt, namelijk dat gemeten off-frequency
listening effecten duiden op het verlies van IHCs. Ook laten de simulaties zien
dat actieve OHCs bij de rand van een dode zone de geluidsniveau-effecten kun-
nen verklaren. De aanwezigheid van functionele OHCs is veel aannemelijker
dan de theoretische afwijking aan IHCs ’sick regions’ zoals is voorgesteld door
Markessis en collega’s (2009).

Algemene conclusies

Een conclusie die getrokken kan worden uit dit proefschrift is dat het meten van
dode zones met psychofysische methoden die gebruik maken van off-frequency
listening gebaseerd is op onjuiste aannames (hoofdstukken 4 en 5). De diagnose
van dode zones wordt naast het veronderstelde verlies van IHCs ook bëınvloed
door actieve OHCs en andere typen van IHC functieverlies, zoals ongevoeligheid
voor zachte geluiden. De studie beschreven in hoofdstuk 2 toont aan dat klinisch
testen op dode zones in ongeveer een kwart van de testen een onjuiste diagnose
kan opleveren.

Gelukkig, zijn er ook positieve conclusies te trekken. De modellen, welke
uitvoerig worden beschreven in de hoofdstukken 3 t/m 5, kunnen worden ge-
bruikt om PTC test en TEN test resultaten te analyseren. Deze modellen
kunnen de werking van IHCs en OHCs en een eventuele rand van een dode
zone nauwkeuriger bepalen. Niet alleen levert dit een beter beeld op van een
eventuele dode zone, maar ook wordt daarmee een completer beeld verkregen
van de totale gehoorschade van de patiënt of proefpersoon.


