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Chapter 7

Samenvatting

Het oor is bedoeld om mee te horen. Geluidstrillingen in de lucht worden
opgevangen door de oorschelp en via de gehoorgang, het trommelvlies en
de middenoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) doorgegeven aan
het slakkenhuis (de cochlea; zie Fig. 1.1, pag. 12). Doordat de stijgbeugel
verend in het ovale venster van het binnenoor is bevestigd, wordt de vloeistof
in het binnenoor in beweging gebracht. Deze vloeistofbeweging zorgt er ver-
volgens voor dat het basilaire membraan gaat trillen (Fig. 1.2). Het trillen
van het basilaire membraan is sterk afhankelijk van de toonhoogte van het
inkomende geluid: hoge tonen veroorzaken voornamelijk trillingen vóór in
het slakkenhuis, lage tonen vooral verderop in het slakkenhuis. De haar-
cellen — onderdeel van het orgaan van Corti — die op het basilaire mem-
braan staan, geven dan ter plaatse van de grootste trillingsamplitude van het
membraan een stroompje aan de gehoorzenuw. Deze zenuwsignalen worden
doorgegeven aan de hersenen; ontvangst aldaar wordt door de eigenaar van
het oor ervaren als “geluid”.

Er gaat echter niet alleen geluid het oor ı́n, het oor kan zelf ook geluid
maken! Deze geluiden zijn nu bekend onder de naam “otoakoestische emis-
sies” (OAE’s; oto is Grieks voor oor). Eind jaren zeventig van de afgelopen
eeuw ontdekte men dat er op verschillende manieren geluid gemeten kan
worden, dat door het oor wordt gemaakt. De emissie die het eenvoudigst
kan worden gemeten, is de spontane otoakoestische emissie (SOAE: sponta-
neous OAE). In dit geval wordt een gevoelige microfoon op de gehoorgang
aangesloten en het signaal geregistreerd. In het frequentiespectrum van het
signaal zijn de SOAE’s dan te herkennen als scherpe pieken die uitsteken
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boven de ruis (Fig. 1.3). Spontane OAE’s zijn dus zwakke zuivere tonen die
door het oor worden uitgezonden. Ze worden gewoonlijk niet door de per-
soon in kwestie gehoord. Ook met een klik kan een emissie worden opgewekt
(CEOAE: click-evoked OAE). Hiertoe wordt in de gehoorgang een klikgeluid
gemaakt, waarna de emissie korte tijd later (enige milliseconden) met een
microfoon in de gehoorgang meetbaar is. Dit is ook de manier waarop de
eerste emissies door de Engelsman David Kemp werden gemeten. Verder
kan met een continue toon een emissie worden opgewekt (SFOAE: stimulus
frequency OAE). Deze toon wekt als respons eveneens een continue toon op.
Afhankelijk van de toonhoogte, versterken of verzwakken beide tonen elkaar,
waardoor stimulus en emissie toch kunnen worden onderscheiden. Ten slotte
kan een emissie met twee continue tonen worden opgewekt (DPOAE: distor-
tion product OAE). De emissie is in dit geval een derde toon, die als gevolg
van vervorming van de twee stimulustonen tevoorschijn komt. De frequentie
van de emissie wordt bepaald door de frequenties van de stimuli; de sterkste
emissie is gewoonlijk te zien bij 2f1 − f2, waar f1 en f2 de frequenties van
de twee aangeboden tonen zijn.

Spontane OAE’s zijn te meten in zo’n 50% van de normaal horende oren;
OAE’s die met een stimulus worden opgewekt, zijn zelfs in zo’n 95% van de
oren meetbaar (bij vrouwen overigens duidelijk vaker en sterker dan bij man-
nen). De meeste OAE’s hebben een frequentie tussen de 1 en 2 kHz. Analyse
van de diverse soorten emissies heeft tot de conclusie geleid dat emissies hun
oorzaak vinden in trillingen in het binnenoor; naar alle waarschijnlijkheid
spelen de buitenste haarcellen hierbij een cruciale rol. Deze gedachte is
ook goed te rijmen met het feit dat otoakoestische emissies niet of nauwe-
lijks worden gemeten in oren met een zekere mate van gehoorverlies. Dit
gehoorverlies zou dan zijn oorzaak hebben in een niet goed functioneren van
de buitenste haarcellen. De klinische waarde van OAE’s is dan ook gebaseerd
op het feit dat voor toenemende slechthorendheid de kans op OAE’s afneemt;
omgekeerd is het echter niet zo dat in alle oren met een normale gehoor-
drempel een emissie kan worden gemeten. Een precieze relatie tussen de
gehoordrempel en (een combinatie van) de verschillende OAE’s is er helaas
niet. Toch kan een meting van OAE’s, met name bij jonge kinderen, zeer
bruikbaar zijn om een indruk te krijgen van het gehoor: als er OAE’s worden
gemeten, functioneert het oor.

Het is de vraag of OAE’s een functie hebben. Het lijkt erop dat ze
ontstaan door een actief proces in het binnenoor. Het actieve element is
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erin gelegen dat de binnenkomende geluidstrilling wordt versterkt; er wordt
energie toegevoegd. Het binnenoor kan zo worden gezien als een serie ver-
sterkers. De fysicus Thomas Gold beredeneerde al in 1948 dat het oor op een
dergelijke manier zou moeten werken. Spontane OAE’s zijn in deze visie het
gevolg van een iets te grote versterking, waardoor het verschijnsel rondzingen
optreedt; de “rondzingtoon” is dan de SOAE. Otoakoestische emissies zijn
niet alleen bij mensen, maar ook bij diverse zoogdieren, en zelfs bij vogels en
amfibieën gemeten. Dit suggereert dat OAE’s op een fundamentele manier
bij het gehoor horen. Een beter begrip van OAE’s zal dus een beter inzicht
in de werking van het oor geven.

Dit proefschrift beschrijft experimenten waarin bij mensen verschillende
soorten OAE’s zijn gemeten. Gedurende deze metingen werd de lichaams-
houding van de proefpersonen veranderd en werden de eventuele verande-
ringen van de OAE’s onderzocht. De vraag hierbij was op welke wijze een
verhoogde druk in het binnenoor de emissiemetingen zou bëınvloeden. Het
is namelijk bekend dat houdingsveranderingen een verandering van de druk
van de hersenvloeistof veroorzaken. Verder weten we dat de ruimte waarin
de hersenvloeistof zit, middels een nauw kanaaltje (de aqueductus cochlearis)
verbonden is met het binnenoor. Een houdingsverandering veroorzaakt dus
naar alle waarschijnlijkheid ook een drukverandering van de vloeistof in het
binnenoor. In onze experimenten werden de OAE’s van de proefpersoon in
rechtopstaande positie vergeleken met die waarbij hij of zij 30 graden met
het hoofd naar beneden lag (zie Fig. 3.1). De verschillen bij spontane OAE’s
bestonden uit kleine veranderingen van de frequentie, hoogte en breedte van
de pieken in het frequentiespectrum. Bij click-evoked en stimulus frequency
OAE’s zagen we, naast kleine veranderingen in de emissiesterkte, vooral
veranderingen van de fase van deze OAE’s (d.w.z. een verschuiving langs de
tijdas). Voor alle OAE’s werden de grootste veranderingen waargenomen
voor de lage frequenties (onder de 2 kHz). Berekeningen met een wiskundig
model van het oor toonden aan dat de waargenomen veranderingen van
OAE’s inderdaad goed veroorzaakt kunnen worden door een verhoogde druk
van de vloeistof in het slakkenhuis. Deze verhoogde druk zorgt ervoor dat
de beide elastische vensters van het slakkenhuis iets naar buiten worden
gedrukt, waardoor ze moeilijker bewegen. De hiermee gepaard gaande ver-
andering in stijfheid geeft, in het model, OAE-veranderingen die kwalitatief
overeenkomen met onze waarnemingen.

Het idee bestaat dat bij patiënten met de ziekte van Menière, de vloeistof-
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druk in het binnenoor verstoord is. De ziekte van Menière kenmerkt zich
door gehoorverlies, oorsuizen en aanvallen van draaiduizeligheid. Alhoewel
deze symptomen al eerder waren beschreven en aan het centrale zenuwstelsel
waren toegekend, was de Fransman Prosper Menière in 1861 de eerste die
ze aan het oor toeschreef. In de volgende decennia werden als aanvullende
klinische details nog “een vol gevoel in het oor” en gehoorverliezen, waarvan
de sterkte varieert, beschreven. Bovendien rapporteerden in 1938 twee on-
derzoekers, onafhankelijk van elkaar, dat in de oren van overleden patiënten
een uitgerekt membraan van Reissner, oftewel een vergrote endolymfatis-
che ruimte, was gevonden. Sindsdien wordt deze “endolymfatische hydrops”
door veel onderzoekers en artsen verantwoordelijk gehouden voor de ziekte
van Menière. In levende patiënten kan helaas (nog) niet worden onderzocht
of er een hydrops bestaat. Er zijn veel modellen ontwikkeld die een oorzaak
voor endolymfatische hydrops beschrijven, alsmede de symptomen als gevolg
van de hydrops. Aangezien endolymfatische hydrops een uitrekking van het
membraan van Reissner is, ligt de gedachte voor de hand dat er bij patiënten
met de ziekte van Menière iets mis is met de druk van de binnenoorvloeistof-
fen, of met de regulering hiervan.

Om de regulering van deze vloeistofdrukken te bestuderen, werd in dit
onderzoek de snelheid waarmee de OAE’s na een wijziging van de lichaams-
houding veranderden, geanalyseerd. Bij experimenten met normaal horende
proefpersonen bleek dat SOAE’s en CEOAE’s na een neerwaartse beweging,
van rechtop naar liggend, duidelijk langzamer veranderden dan na een be-
weging van liggend naar rechtop (tijdconstanten van tientallen versus enkele
seconden). Bij een wat eenvoudiger meting, waarbij de reflectie van een
constante stimulustoon werd gemeten, werd dit verschil tussen een op- en
een neerwaartse beweging echter niet gevonden. Omdat zij vaak geen, of
slechts zwakke OAE’s hebben, werd alleen dit laatste experiment ook bij
een groep patiënten met de ziekte van Menière uitgevoerd. Er waren geen
verschillen tussen de tijdconstanten van de patiënten en die van de normaal
horende personen, noch tussen die van de aangedane en de niet-aangedane
oren van de patiënten (patiënten kunnen naast een ziek oor, ook een gezond
oor hebben). Onze bevindingen geven geen bevestiging voor de hypothese
van de verstoorde drukregulering in het binnenoor bij patiënten met de ziekte
van Menière. Er moet echter worden opgemerkt dat de drukveranderingen
van de hersenvloeistof ten gevolge van een houdingsverandering al tamelijk
complex zijn. Houdingsveranderingen lijken dus niet geschikt om de — dy-
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namische — drukregulering in het binnenoor te bestuderen, tenzij tegelijk-
ertijd ook de vloeistofdruk in de hersenruimte gemeten kan worden.

Ten slotte werden bij een groep patiënten met de ziekte van Menière de
eigenschappen van zowel click-evoked als distortion product OAE’s in kaart
gebracht. In de aangedane oren werden minder OAE’s gemeten dan in de
niet-aangedane oren. De sterkte van de OAE’s was voor de aangedane oren
ook kleiner; bovendien was de sterkte voor de niet-aangedane oren weer
kleiner dan voor normaal horende oren. Deze verschillen kunnen echter
goed worden verklaard vanuit de gehoorverliezen van de betrokken oren.
Het gehoorverlies correleerde niet sterk met de emissieamplitude; het geeft
wel een bovengrens voor de amplitude. Onze bevindingen geven aan dat
ook bij patiënten met de ziekte van Menière otoakoestische emissies alleen
voorkomen in oren met een normaal, of bijna normaal, gehoor.
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