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Leczenie szumów usznych
oparte na modelu neurofizjologicznym'
Tinnitus Treatment Based on the Neurophysiological Model
Streszczenie
Szumy uszne są zaburzeniem, które często głęboko oddziałuje na ludzi. Będąc subiektywnym odczuciem, którego nie można powiązać ze ir6dłem zewnętrznym, trudno poddaje się
leczeniu. Obecnie proponuje się różne sposoby terapii, ale żaden z nich nie pozwolił zlikwidować szumu u większości pacjentów bez wywołania dodatkowych efektów ubocznych.
Jednakże jeden ze sposobów leczen ia, oparty na podstawach neurofizjologii i plastyczności
mózgu, przyniósł znaczące pozytywne wyniki terapeutyczne. W artykule przedstawiono pokrótce metodę zwaną Tinnillls Relraining Therapy.

Summary
Tinnitus is a disorder which, most commonly, deeply affecls people. Being a subjective
sensation which cannot be related to an exlernal source, tinnitus ha s e luded a cure. Various
therapies have been proposed and are presently given, but nonc has been able to suppress
tinnitus in a significant proportion of patients without profound si de effects. One approach,
however, has resulted in signifi cant success rate without on the principles
neurophysiology
and the plasticity of the brain. This article provides a brief overview
Tinnitus Retraining
Therapy for professionals as well as patients.
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* Praca ta jest w znacznym stopniu oparta na następującym rozdziale ksićlżkj: P. 1. J a s t r eb o ff, J. W. P. H a z e J J: Treatment oj tinnitus baud on o neuropllYJi%gical model. In: Treatments for tinnitu.f. Ed. K. Farnsworth. Massachusetts: Allyn & Bacon (w druku).
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Leczenie szum6w usznych oparte na model u neurofizjologicznym

"Szumy uszne" dla niespecjalisty lub osoby, która ich nie doświadcza,
to termin brzmiący odlegle, czasem zabawnie - niejednokrotnie koprzy
się on z dolegliwościami mającymi niewiele wspólnego z układem słucho
wym. Wbrew pozorom zjawisko to stanowi bardzo istotny problem, będąc
cierpieniem utrudniającym nie tylko codzienne życie, ale częs to czymący
ludzi niezdolnymi do normałnego funkcjonowania i pracy. Pierwsze wzmianki dotyczące szumów usznych odnaleźć można ponad 700 lat przed Chrystusem w starożytnym Babilonie, gdzie wspomniano o szumach śpiewają
cych, mówionych i szeptanych. Przez kolejne wieki pojawiały się różne ich
definicje, nowe opisy, jak również próby klasyfikacji. Do dziś problemy te
nie są do końca rozwiązane, a najbardzi ej popularna jest definicja zaproponowana przez McFaddena w 1982 r., która określa szumy uszne (tinnitus)
jako świadome odczucie dźwięku zapoczątkowanego w głowie, przy czym
dodać tu należy , że osobie może się wydawać , że dźwięk ten s ły szy z innego
miejsca.
Szumy uszne opisywane są w różny sposób, najczęściej jako: dzwonienie,
szum, gwizdanie, świszczen ie, tykanie, dźwięk uciekającej pary . Odczuwane
są w jednym uchu, w obojgu uszach lub w środku głowy; mogą mieć stałe
lub zmienne nasi lenie ; dokuczać w stanie spoczynku, w codziennych czynnościach, a także przeszkadzać we śnie; mogą powstawać okresowo lub być
stale słyszalne. Często są tak uciążliwe, że ludzie nimi dotknięci nie tylko
zasięgają porady u lekarzy specjalistów, ale skłonni są stosować metody nie
w pełni sprawdzone, poszukując skutecznego sposobu zmniejszenia swojego
cierpienia.

aparatura nie daje możliwości zarejestrowania dźwięku szumów usznych.
Dlatego też trudno jest prowadzić badania, które umożliwiałyby poznanie
mechanizmów odpowiedzialnych za ich powstawanie i w związku z tym
zaproponowanie odpowiedniej metody pozwalającej na ich skuteczne wyeliminowanie. Drugą przyczynę stano wi fakt, że pomiary psychoakustyczne,
takie jak określenie głośności, wysokości dźwięku, łatwości zamaskowania
szumów przy użyciu zewnętrznego dźwięku itp. nie dają wyraźnej zależności
pomiędzy tymi pomiarami a stopniem dokuczliwości szumów usznych. Innymi słowy - szumy uszne odczuwane jako cichy dźwięk mogą być bardzo
uciążliwe i drażniące dla jednej osoby, podczas gdy znacznie głośniejsze
szumy u innej osoby mogą jej nie przeszkadzać . Dodatkowo próby znalezienia zależności pomiędzy tymi parametrami i skuteczno ścią leczenia pacjentów nie dały oczekiwanych wyników. Niezależnie od sposobu leczenia opisywani byli pacjenci, którzy czuli się znacznie lepiej, dla których szumy uszne
przestały być dolegliwością pomimo tego, że głośność ich nadal była na
tym samym poziomie, co przed leczeniem . Jednocześnie inni pacjenci odczuwali zmniejszenie głośności szumów, podczas gdy u ciążliwość ich pozostała
bez zmian.
Próby klasyfikacji szumów usznych opartej na miejscu ich odczuwania
czy przyczynie powstania nie pomagają w decyzji dotyczącej sposobu leczenia. Skuteczność leków - zarówno działających bezpośrednio na ucho
wewnętrzne jak również psychotropowych jest dyskusyjna i do chwili
obecnej nie znany jest środek farmakologiczny, który mógłby być użyty
w leczeniu szumów usznych, nie wywołując przy tym znaczącyc h skutków
ubocznych.
Podobnie zabiegi chirurgiczne mają ograniczone zastosowanie. Dodatkowo pokazano, że przecięcie nerwu słuchowego, nadal stosowane w niektórych klinikach w leczeniu szumów usznych, u ok. 60% operowanych pacjentów wywołuje szumy, których nie słysze li przed operacją.
Analizując te pesymistyczne spostrzeżenia, nasuwa się pytanie, czy można
pomóc tym, którzy cierpią z powodu szumów usznych. Próbując odpowiedzieć na nie, pragniemy zapoznać czytelników z podejściem zaproponowanym przez pierwszego z autorów niniejszego artykułu pod koniec lat osiemdziesiątych, które opiera s ię na neurofizjologii, a głównie na opisanych niżej
zasadach.
Jeżeli zaakceptujemy fakt, że nie możemy zl ikwidować źródła, a także,
iż jeden pacjent może mieć więcej niż jedno źród ło szumów usznych, logiczne wydaje się skierowanie naszej uwagi na procesy przebiegające pomiędzy zjawiskami, które zapoczątkowują szumy uszne (najczęściej zwią
zanymi z obwodowym układem s łuchowym), a tym obszarem, gdzie są one
odczuwane - na poziomie kory mózgowej. W ciszy (przy braku obecności
dźwięku) obserwuje się wysoki poziom spontanicznej aktywności neuronal-
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L DLACZEGO TAK TRUDNO JEST SKUTECZNIE POMÓC
PACJENTOM Z SZUMAMI USZNYMI?
Szumy uszne są dość powszechną dolegliwością. Tylko w Stanach Zjednoczonych odczuwa je ponad 44 mln ludzi, a ponad 10 mln intensywnie
poszukuje pomocy. Najczęstszą radą, jaką słyszą pacjenci z szumami, jest:
musi Pani/Pan się przyzwyczaić, tak naprawdę to nic nie można zrobić.
Nasuwają się tu zatem pytania, dlaczego tak trudno jest leczyć pacjentów
z szumami usznymi, dlaczego pomimo tego, że problem jest znany od
wieków i wielu ludzi zajmowało się i zajmuje nimi do dnia dzi siejszego,
nadal nie zaproponowano skutecznej metody leczenia.
Składa s ię na to wiele przyczyn. Szumy uszne są dźwiękiem fantomowym,
słyszanym tylko przez osobę, której dokuczają , i nawet najnowoc ześniejsza
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nej w nerwie słuchowym i w pozostałych częściach układu słuchowego .
Aktywność ta jest filtrowana w taki sposób, że nie odbieramy jej jako
dźwięku. Tę spontaniczną aktywność nazwać można kodem ciszy.
Kiedy jesteśmy wystawieni na działanie dźwięku, aktywność neuronalna
w nerwie słuchowym wzrasta i staje się bardziej regularna oraz zsynchronizowana. Złożony sygnał akustyczny (docierający do błony bębenkowej)
reprezentowany jest dokładnie przez wzorce aktywności elektrycznej. Przetwarzanie informacji na tym poziomie jest bardzo ograniczone i nie pozwala
na oddzielenie jednego bodźca słuchowego od innego. Aktywność w układzie
słuchowym wiernie odzwierciedla dźwięki docierające do naszego ucha.
Zanim jednak aktywność ta dotrze do poziomu kory mózgowej, gdzie zachodzi postrzeganie dźwięku, co najmniej na pięciu ró żnych poziomach
podkorowych jest ona analizowana i przetwarzana. Bardzo istotnym czynnikiem jest uświadomienie sobie faktu, że ten proces przetwarzam a mformacji powoduje zmiany w tych połączeniach w mózgu, które zaangażowane
są w przenoszeniu i przetwarzaniu sygnałów z ucha do kory mózgowej.

II. ISTOTNOŚĆ PLASTYCZNOŚCI MÓZGU
Dziś nikt już
również tego, że

nie podważa faktu olbrzymiej plas tyc zności mózgu, jak
zjaw isko to zachodzi w sposób ciągły. Za każdym razem,
kiedy nauczymy się czegoś nowego lub zapamiętujemy fakt czy nową twarz:
w naszym mózgu zachodzą niewielkie zmiany, wynikające z modyfIkaCjI
w połączeniach neuronalnych. Przy całej olbrzymiej komplikacji i potędze
mózgu ma on pewne ograniczenie; nasz mózg nie jest w stanie przetwarzać
w tym samym czasie zbyt dużej ilo śc i informacji wymagającej naszej uwagi.
Na przykład nie jesteśmy w stanie rozumieć równocze śnie mówiące osoby
czy też równocześnie czytać książkę i pisać inny tekst. Możemy wykonać
każdą z tych czynności, ale tylko oddzielnie. Zadania, które rozwIązuJe
mózg, mogą być bardzo złożone, ale musimy koncentrować się na każdym
z nich indywidualnie. Nasuwa się więc pytanie, jak w tej sytuacji jesteśmy
w stanie dawać sobie radę z olbrzymią ilo ścią różnych sygnałów (dźwięki,
obrazy, zapachy itp.) docierających do nas poprzez nasze z mysły.
Otóż jest to możliwe dzięki zdolności filtrowania, którą ma układ nerwowy. Zanim informacja dotrze do poziomu kory, oceniana jest bez zaangażowania naszej świadomości. Jeżeli informacja ta oceniona jest jako wystarczająco ważna, zostaje przepuszczona do kory, gdzie będzie świadomie
odczuwana. Jeżeli natomiast zaklasyfikowana jest jako mało istotna, to zostanie zablokowana i nie będziemy jej świadomi. Przykładowo - jeżeli rozmawiamy w głośnej restauracji, otoczeni przez wielu ludzi, to nadal jesteśmy
w stanie skoncentrować naszą uwagę na pojedynczej osobie, z którą roz-
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bez uświadomi enia sobie tego - dźwięki wokół
głośniejsze, ale nieistotne dla nas. Z drugiej jednak strony nawet
słaby dźwięk, który ma istotne znaczenie np. dźwięk naszego imienia
czy też sygnał niebezpieczeństwa - jest uświadamiany, nawet je że li jest słaby,
nieoczekiwany i zakłócany przez inne dźwięki otoczenia. Nasz mózg jest
w stanie wyselekcjonować dźwięki, które są ważne, a ignorować te, które
nie są istotne, bez włączenia do tego naszej świadomości.
Dodatkowo świadomie możemy wybierać dźwięki, nawet mało istotne,
jeżeli chcemy je słyszeć. W normalnych warunkach, we własnym mieszkaniu, nie słyszymy hałasu lodówki (poza sytuacją, gdy nową wstawimy do
kuchni), ale jeżeli skupimy uwagę na dźwięku lodówki, to wtedy go sły
szymy. W normalnych warunkach decyzja o tym, czy dźwięk jest istotny
czy nie, podejmowana jest podświadomie w ośrodkach podkorowych układu
nerwowego, co powoduje, że nasza świadomość nie jest bombardowana
i przeciążona przez nadmiar informacji. To z kolei sprawia, że tylko wybrane
sygnały są przez nas postrzegane bez zmuszania nas do koncentrowania się
na zbyt wielu, niekoniecznie istotnych, sygnałach.
Nasz mózg podejmuje te decyzje opierając się na czterech czynnikach.
Po pierwsze - jeżeli mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, z syg nałem,
który odbieramy po raz pierwszy (np. nowa lodówka), sygnał ten pochłania
naszą uwagę i wywołuje reakcje. Po drugie nasz mózg podejmuje decyzje
opierając się na doświadczeniach z przeszłości. Jeżeli te doświadczenia były
dla nas istotne, przyjemne lub nieprzyjemne, ale wywołujące wyraźne emocjonalne zaangażowanie, wtedy zyskują one pierwszeństwo postrzeżenia. Po
trzecie - na aktualną decyzję wpływają zadania wykonywane przez mózg
w danym momencie. Jeżeli jesteśmy aktywnie zaangażowani w pewne czynności - bodziec, który nie jest związany z tą czynnością, będzie ignorowany.
W innej sytuacji, kiedy jesteśmy wypoczęci, zrelaksowani, nie wykonujemy
skomplikowanych czynności, wtedy nawet słaby, mało istotny bodziec, który
byłby normalnie odrzucony, dotrze do naszej świadomości i zostanie zauważony. Po czwarte bodziec, który różni się bardzo wyraźnie od innych
postrzeganych w danym momencie, też będzie zauważony, wskazując na
zdolność układu nerwowego do skoncentrowania się na wzmacnianiu kontrastu.
Nasuwa się tu pytanie, jaki związek mają te czynniki i cechy układu
nerwowego z szumami usznymi. Jeżeli potrafimy zużytkować tę potężną
właściwość mózgu do filtrowania i blokowania sygnałów mało istotnych,
wtedy wydaje się możliwe usunięcie odczucia sygnałów szumów usznych
z naszej świadomości. W efekcie pacjent nie będzie świadomy szumów,
nawet jeżeli aktywność neuronalna związana z nimi będzie nadal obecna,
gdzieś w części peryferyjnej układu słuchowego. Można porównać to z sytuacją sekretarki, która odbiera telefony, ale tylko niewielką liczbę rozmów
przełącza do szefa. Bardzo podobny cel osiąga układ nerwowy .
mawiamy,
nas, nawet

ignorując
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W neurofizjologii zanikanie reakcji na bodziec określane jest mianem
habituacji. Dlatego też metoda podejścia do szumów usznych oparta na
habituacji percepcji nazywana jest neurofizjologicznym podejściem do leczenia szumów usznych. W tym przypadku zamiast koncentrować leczenie
na źródle sygnału szumów usznych, który zazwyczaj związany jest z uchem
wewnętrznym, wykorzystujemy zasady neurofizjologii w odniesieniu do
układu nerwowego przetwarzającego sygnał szumów.
Celem leczenia staje się tu habituacja dźwięków szumów usznych, a więc
stworzenie sytuacji, w której pacjent nie zdaje sobie sprawy z ich obecności
w ogóle lub tylko w niewielkim zakresie, choć nadal może je słyszeć, jeżeli
skupi na nich uwagę. Nadal źródło czy też czynnik wywołujący szumy
pozostają nie zmienione, ale sygnał, który normalnie percypowany jest jako
szum uszny, zostaje zablokowany, zanim dotrze do kory mózgowej i naszej
św iadomości.

Drugim składnikiem jest habituacja reakcji naszego mózgu (zniecierpliwienia, gniewu, niechęci, napięcia) na obecność szumów usznych. Gdy osiąg
niemy habituację reakcji, wtedy szumy uszne, gdy pacjent zauważa je, nie
wywołują żadnych negatywnych reakcji i mogą być łatwo ignorowane.

III. HABITUACJA SZUMÓW USZNYCH
Celem uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak możemy osiągnąć habituację
szumów usznych, powrócić musimy do podstawowych praw i zasad neurofizjologii oraz psychologii związanych z postrzeganiem i uczeniem się.
Jak wspomniano powyżej, nasz mózg oddziela nieistotne sygnały. Fizyczna
siła albo inne parametry sygnału są jedynie luźno związane z naszą reakcją,
z tym, jak łatwo możemy ignorować dźwięk; natomiast istotne jest znaczenie
związane z sygnałem. Jako przykład podać możemy fakt, gdy dziecko uczy
się gry na pianinie. Jeżeli jest to nasze dziecko, to zac hęcamy je do ćwiczeń
i nawet jeżeli początkowo ćwiczenia te przeszkadzają nam, szybko przestajemy zauważać je i bez problemu możemy na przykład czytać gazetę. Z drugiej strony - jeżeli jest to dziecko naszych sąsiadów, z którymi nie jesteśmy
w specjalnie dobrych stosunkach, nawet jeżeli ich dziecko gra ciszej i lepiej
od naszego, dźwięk pianina będzie nas drażnił i nie będziemy w stanie go
zignorować.

Mówiąc

bardziej formalnie, postrzeganie dźwięku może być habituowane
jedynie wtedy, gdy dźwięk nie wywołuje żadnej reakcji emocjonalnej; sygnał
musi być neutralny. I rzeczywiście - dla niemal 80% ludzi, którzy doświadczają szumów usznych, są one dźwiękiem neutralnym habituują go
i zauważają tylko od czasu do czasu i nawet wtedy ich on nie drażni.
Jednakże jeżeli percepcja dźwięku szumów usznych skojarzona zostanie
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z czymś niemiłym albo niebezpiecznym, wówczas nie dochodzi do habituacji, a szumy wywołują rozdrażnienie, strach i stają się przeszkodą.
Pierwsze skojarzenia po zauważeniu szumów usznych często związane są
z lęktem: czy przypadkiem nie mam nowotworu mózgu? może tracę zmysły?
ja tego długo nie wytrzymam; nie będę mógł pracować i co wtedy? nie
będę mógł się skupić. Często pierwsze zetknięcie s i ę z pracownikami służby
zdrowta dalej wzmaga i utwierdza te obawy. Przeważnie pacjenci słyszą
s łow a: to może pozostać do końca życia; tak naprawdę to nic nie można
zrobić; oczywiście musimy przeprowadzić badania mózgu, żeby wyeliminować możliwość nowotworu. W tym momencie zapoczątkowuje się błędne
koło z sIlnym. wzmocnieniem negatywnych skojarzeń z szumami usznymi.
Jezeh ktoś Jest przekonany, iż szumy uszne są wskaźnikiem problemów
zdrowotnych , to do mózgu dociera sygnał, że stanowią one istotną sprawę,
muszą być uwa żnie i ciągle obserwowane i - podobnie jak ból - stają
SIę wtedy ostrzeżeniem procesu chorobowego. W ten sposób percepcja szumów zostaje wzmocniona, szumy zaczynają być zauważane w sposób ciągły.
To powodUje coraz WIększe rozdrażnienie, nie pozwala odprężyć się, utrudOla koncentrację. Powstają kłopoty ze snem, zwiększone przez fakt, że szumy
są bardZIej zauważalne w ciszy. Tak więc gdy próbujemy zasnąć, szumy
sIlOlej kontras tują z otaczającą nas ciszą i wtedy odczuwamy je wyraźniej
I wydają SIę one głośniejsze. Narasta rozdrażnienie i nasz mózg koncentruje
SIę coraz bardZIej na aktywności związanej z szumami. Ze względu na to,
że mózg odbiera ten sygnał jako bardzo ważny, jego percepcja jest dodatkowo wzmocniona. Jeżeli szumy skojarzone są z ostrzeże ni em, sen jest
dodatkowo utrudniony, podobnie jak odczucie bezpieczeństwa i dobrego
samopoczuCIa zależy od braku niebezpieczeństwa albo sygnału ostrzegają
cego w czasie snu (nie będziemy dobrze spali mając w pokoju spacerującego
tygrysa). NIe możemy i nie powinniśmy spać w obecności czegoś, co jest
dla nas niebezpieczne.
Tak długo, jak szumy oceniane są jako coś ważnego, co jest ostrzeżeniem
o niebezpi eczeństw ie, nasz mózg nie mOże habituować percepcji tego
dźwięku. Tak więc pierwszym istotnym etapem prowadzącym do habituacji
szumów usznych jest zmniejszenie silnych negatywnych skojarzeń szumów
z emocjami. Wielu pacjentów nie jest w stanie zaakceptować faktu, że szumy
uszne z punktu widzenia fizjologii czy zdrowia nie są istotne, a jedynie
wywołUją przykre emocje. Pomimo tego, że dewastują życie wielu pacjentów, zazwyczaj nie wskazują na problemy w układzie słuchowym. W rzeczywistości oznaczają nadmierną kompensację w drogach słuchowych jako
odpowiedź na niewielkie i mało istotne zmiany w uchu wewnętrznym. Szumy
uszne związane ze specyficznym typem nowotworu mózgu są bardzo rzadkie
i w przytłaczającej większości przypadków nie są one wskaźnikiem tego
procesu chorobowego. Lekarz specjalista musi oczywiście wykluczyć taką
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testów ukierunkowana jest na charakterystykę szumów usznych: głośność,
dominującą wysokość oraz minimalny poziom dźwięku, który pozwala na
ich zamaskowanie. Dodatkowe testy dokładniej oceniają stan funkcjonalny
ucha wewnętrznego poprzez pomiary otoemisji akustycznej. W szczególności
mierzony jest produkt zniekształceń (otoacous/ic emission dis/ortion produc/)
dla szeregu poziomów dźwięku i zakresu częstotliwości od 500 do 10000 Hz.
Jest to nowa metoda, która pozwala na ocenę funkcjonowania ważnej klasy
komórek receptorowych ucha wewnętrznego - tzw. komórek rzęsatych
zewnętrznych (ou/er hair cells).
Według teorii dysharmonicznego zniszczenia (discordan/ damage) komórek rzęsatych komórki zewnętrzne odgrywają szczególną rolę w tworzeniu
źródła szumów usznych. Podczas gdy audiogram daje nam informacje dotyczące połączonych efektów funkcjonowania ucha środkowego, komórek
rzęsatych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszystkich innych procesów
zachodzących w uchu i całym układzie słuchowym, aż do poziomu kory
mózgowej, to produkt zniekształceń dostarcza nam specyficznej informacj i
odnośnie do funkcjonowania wyłącznie komórek rzęsatych zewnętrznych
i ucha środkowego. Inne testy audiologiczne pozwalają na ocenę czynności
ucha środkowego, tak więc produkt zniekształceń daje nam informacje odnośnie do komórek rzęsatych zewnętrznych. W wielu przypadkach, niezależnie od normalnego lub prawie normalnego słyszenia i audiogramu, zaobserwować można zaburzenia na podstawie pomiarów produktu zniekształ
ceń. Wyniki te wskazują na obecność niewielkich, lokalnych obszarów zniszczonych komórek rzęsatych zewnętrznych jednocześnie z obecnością normalnych komórek rzęsatych wewnętrznych. Ten obraz jest zgodny z podstawowymi propozycjami teorii dysharmonicznego zniszczenia komórek rzę
satych w uchu wewnętrznym: właśnie te zniszczone miejsca w uchu wewnętrznym zapoczątkowują aktywność neuralną, która w efekcie jest percypowana jako szumy uszne.
Pomiary głośności dźwięku wywołującego poczucie braku komfortu
(loudness discomfor/ levels), przeprowadzone przy użyciu tonów, są niezwykle istotne dla oceny obecności nadwrażliwości na dźwięki (hyperacusis).
Podejście do pacjentów z nadwrażliwością na dźwięki jest inne niż do
pacjentów, których jedynym problemem są szumy uszne. Dane z naszego
oraz innych ośrodków wskazują, że ok. 40% pacjentów z szumami wykazuje
również nadwrażliwość na dźwięki. Poprzez badanie zmian w poziomach
komfortu możemy monitorować postęp w leczeniu nadwrażliwości na
dźwięki, opartym na stopniowej desentytyzacji i zmniejszaniu wzmocnienia
w obrębie układu słuchowego.
W czasie oceny audiologicznej i wywiadu medycznego szereg pytań ukierunkowanych jest na ocenę stopnia rozdrażnienia (annoyance) wywoływa
nego przez szumy uszne, proporcji czasu, kiedy szumy są zauważane, a także

podejść do tego zadania ostrożnie, tak żeby nie
obaw u pacjenta. Wyniki badań wskazujące na
brak nowotworu są pomocne w przekonaniu pacjenta, że szumy nie stanowią
zagrożenia dla zdrowia.

jednak powinien

zwiększyć już istniejących

IV. ORGANIZACJA CENTRUM LECZENIA SZUMÓW USZNYCH
W coraz liczniejszych miejscach na świecie stosowane są różne modyfikacje leczenia pacjentów wykorzystujące model neurofizjologiczny, nazywane często jako procedura oparta na przeuczeniu (Tinnitus Re/raining Therapy
- TRT). Oznacza to odwrócenie zmian w centralnym układzie nerwowym
związanych z szumami usznymi i negatywnymi skojarzeniami łączącymi się
z nimi. Warianty procedury SlOsowane w różnych ośrodkach pozwalają nam
na ocenę, które jej etapy są szczególnie istotne. Wydaje się jednak, że bez
względu na drobne modyfikacje, wynikające głównie z konieczności dostosowania postępowania do kulturowych czy zwyczajowych potrzeb pacjentów
w różnych krajach, wyniki wieloletnich badań wskazują na dużą efektywność
leczenia szumów tą metodą.

V. POMIARY
Pierwszym etapem prezentowanej procedury jest ocena audiologiczna,
włączając w to charakterystykę szumów, tak aby wykluczyć inne, poza
szumami, potencjalne problemy w układzie słuchowym. Pozwala to również
na stworzenie punktu odniesienia dla wizyt kontrolnych, a także wybór
odpowiedniego wariantu procedury. Ogólny wywiad medyczny ujawnia
wszelkie inne problemy zdrowotne, które mogą wpłynąć na proces i wyniki
leczenia pacjenta. W zależności od wyników badań, wywiadu i oceny wrażliwości na dźwięki stosowany jest jeden z pięciu głównych wariantów
procedury.
Następne etapy procedury to indywidualne konsultacje, dopasowanie odpowiednich urządzeń (generatorów dźwięku lub aparatów słuchowych) oraz
kolejne konsultacje przeprowadzane w czasie wizyt sprawdzających (follow-up). Dodatkowo wizyty sprawdzające mają za zadanie powtórne przeprowadzenie wybranych testów audiologicznych oraz modyfikację procedury,
dostosowując ją do indywidualnych potrzeb pacjenta, a przede wszystkim
kontynuację konsultacji.
Testy audiologiczne oceniają stan układu słuchowego. Należą do nich:
audiogram, pomiar odruchów strzemiączkowych, badanie rozumienia mowy,
ocena poziomu dźwięku wywołującego poczucie dyskomfortu. Kolejna grupa
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czynności, które są zaniechane w związku z obecnością szumów,. oraz n~d
wrażliwości słuchowej i czynników powodujących zwiększeme Stę szumow
lub nadwrażliwości. Odpowiedzi na te pytania stanowią pods tawę oceny
poprawy stanu pacjentów w czasie dalszych wizyt i są niezbędne do oceny
postępu i końcowego wyniku leczenia.

VI. SPECYFICZNE PODEJŚCIE DO KONSULTACJI
Po przeanalizowaniu wyników audiologicznych oraz wywiadu medycznego i po wyeliminowaniu innych niż szumy i nadwrażliwość s łuchowa problemów w układzie słuchowym możemy z pełnym przekonamem pOInformować pacjentów, że ich szumy nie są wskaźnikiem procesów chorobowych:
Ze względu na to, iż chcemy osiągnąć stan, w którym pacjenci są spokojnI
i nie obawiają się więcej potencjalnych problemów zdrowotnych zWIązanych
z obecnością szumów usznych, omawiamy z nimi wyniki badań, otwarcIe
analizujemy wszystkie ich niepokoje i problemy . Bardzo trudno jest zmie~ić
zakorzenione przekonanie, że niemożliwa jest pomoc w przypadku szumow
usznych; zazwyczaj nie udaje s ię tego dokonać w czasie jednej wizyty .
Pacjenci potrzebują czasu, wsparcia i zapewnienia, żeby móc dostrzec poprawę. Najważniejszym zadaniem na tym etapie jest wyeliminowanie wszelkich negatywnych skojarzeń. To jednak zazwyczaj nie wystarcza, żeby zapoczątkować proces habituacji.
.
Aktywne konsultacje są niezwykle istotne i różnią się tym od tradycYJnych
konsultacji, że ich zadaniem jest zmiana sposobu myślenia pacjenta na temat
szumów usznych. Często pacjenci kojarzą szumy uszne z utratą słuchu,
głuchotą, chorobą psychiczną albo jakimś nieuleczalnym schorzeniem. Oczywiście tego typu skojarzenia i przekonania budzą obawy i strach, a to
w efekcie utwierdza negatywne uwarunkowania emocjonalne. To właŚnIe
jest przyczyną tego, że szumy uszne powodują silny stres, co z kolei sprawIa
trudność w ich habituacji. Przede wszystkim dążyć musimy do USUnIęCIa
niepokoju, a negatywne przekonania związane z szumami zastąpić takimi,
które pozwoliłyby pacjentom uwierzyć, że przy zastosowaniu właściwego
sposobu postępowania poprawa ich stanu jest możliwa. Z tego względu
stosujemy logiczną i prostą prezentację modelu neurofizjologicznego, tak
aby przekonać pacjenta, że wiemy już wiele na temat mechanizmów powstawania szumów, a ich niepokój był bezpodstawny i spowodowany brakiem pełnej informacji.
.
W pewnym stopniu szumy uszne porównywane mogą być do powstawanIa
różnego typu fobii. Jako przykład służyć mo że fobia związana z pająkami.
Ludzie dotknięci tą fobią nie są w stanie wej ść do pokoju bez dokładnego
sprawdzenia, czy nie ma w nich pająków. Natomiast każdy pająk wydaje
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im przesadnie wielkim potworem. Oczywiście ten strach jest nieuzasadniony, a przyczyną jego nie jest bynajmniej atakujący pająk i nie to powoduje
brak możliwości normalnego funkcjonowania. Okazało się, iż leczenie polegające na przetrenowaniu reakcji pacjenta jest bardzo efektywne w przypadku fobii związanych z pająkami, a poprzez wykazanie, że bliski kontakt
z pająkiem jest możliwy i realny, można osiągnąć u pacjenta taki stan, iż
przestaje on zauważać pająki w swoim otoczeniu.
W leczeniu szumów usznych dobrze jest wykazać znaną w psychologii
zasadę, która mówi, że człowiek znacznie bardziej boi się nieznanego niż
nawet czegoś mniej przyjemnego, ale znanego i zrozumiałego. Dużo większy
niepokój budzi coś, co może zdarzyć się, niż to, o czym się wie, że stanie
się i czego się oczekuje. Tak więc w czasie konsultacji uczymy pacjentów
poznania wybranych elementów fizjologii układu słuchowego - jak dźwięk
zmienia się z drgań powietrza w sygnał elektryczny w układzie nerwowym
i jaki typ mechanizmu szumów usznych prawdopodobnie związany jest z ich
specyficznym przypadkiem.
Dla ok. 80% pacjentów szumy uszne związane są ze zmianami w uchu
wewnętrznym. Zmiany te powstają w sposób naturalny wraz z procesem
starzenia się, jednakże mogą również występować u osób młodych. Szumy
uszne nie są w większym stopniu związane z całkowitą głuchotą niż z normalnym słyszeniem. Około 30% najbardziej cierpiących z powodu szumów
usznych to ludzie bez ubytków s łuchu ; jednocześnie 28 % ludzi całkowicie
obu uszni e głuchych nie ma szumów usznych. Bez wchodzenia w nadmierne
szczegóły, ale przestrzegając rzetelności informacji, każdemu pacjentowi
przedstawiamy naukowe fakty dotyczące mechanizmu szu mów usznych,
które prawdopodobnie związane są z jego przypadkiem.
Często mechanizm zapoczątkowujący szumy związany jest z niejednolitą
degeneracją dwóch typów komórek receptorowych w uchu wewnętrznym,
nazwanych komórkami rzęsatymi zewnętrznymi i wewnętrznymi. Hipoteza
ta (podobnie jak wszystkie inne dotyczące mechanizmów szumów) nie jest
dotychczas udowodniona, jednakże wszystkie istniejące wyniki prac doświadczalnych, jak również obserwacje kliniczne popierają tę teorię. Hipoteza ta glosi, że jeśli mamy obszar na błonie podstawnej w uchu wewnę
trznym , gdzie zewnętrzne komórki rzę sa te są zniszczone, a wewnętrzne
pozostają nie naruszone, to nie zbalansowana aktywność z tych dwóch populacji komórek jest odpowiedzialna za zapoczątkowanie seri i procesów,
które w końcowym wyniku prowadzą do percepcji szumów usznych . Chcemy tu powtórzyć, że te zmiany na błonie podstawnej nie są szumam i usznymi, nie jest to dźwięk - są one jedynie źródłem zapoczątkowującym
zmiany w aktywności neuronalnej w układzie s łuchowym, które w końco
wym efekcie prowadzą do odc zuwania szumów . Ponadto powstały sygnał
jest bardzo slaby i niezwykle trudny do wykrycia. Szumy uszne jako takie
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w wyniku wzmocnienia tych słabych sygnałów neuronalnych,
gdy przechodzą z ucha wewnętrznego do kory słuchowej , gdzie są percypowane. Hipoteza ta, nazwana hipotezą dysharmonicznego zniszczenia zewnętrznych i wewnętrznych komórek rzęsatych, jest niezmiernie przydatna
dla pacjentów w zrozumieniu mechanizmów, które mogą być odpowiedzialne za powstawanie szumów usznych. Szczegółowa dyskusja tej hipotezy
została przedstawiona w szeregu publikacjach.

Część

druga

I. ROLA DŹWIĘKU W LECZENIU SZUMÓW USZNYCH
W praktyce okazuje się, że nawet jeśli pacjent w pełni zaakceptuje fakt,
szumy uszne nie są odzwierciedleniem żadnych poważnych problemów
zdrowotnych i z punktu widzenia medycznego nie są istotne, nie prowadzi
to automatycznie do habituacji. Wszystkie nasze zmysły pracują na zasadzie
kontrastu i każda rzecz, która w zdecydowany sposób odbiega od tła, będzie
zauważona. Ta rzecz może nie drażnić nas, ale nadal będziemy ją dostrzegać.
Innymi słowy - jeżeli wyeliminujemy i stotność szumów usznych i ich
dźwięk nie będzie wywoływał silnej reakcji emocjonalnej, szumy nie będą
drażniły, lecz nadal będą słyszane. Uzyskamy wtedy habituację tylko
w odniesieniu do negatywnych reakcji wywołanych przez nie, ale ich dźwięk
w dalszym ciągu będzie odczuwalny. Naszym celem jest uzyskanie nie tylko
habituacji reakcji, ale również habituacji percepcji szumów usznych. Narzę
dziem do osiągnięcia tego celu jest podanie pacjentowi dodatkowego dźwięku.
Można to uzyskać poprzez poinstruowanie pacjenta, aby wprowadził do swojego otoczenia łagodne, ciche dźwięki, które w przypadku pacjentów z ubytkiem słuchu mogą być wzmacniane poprzez aparaty słuchowe. Bardziej
efektywną metodą jest zaopatrzenie pacjentów w dwa generatory szerokopasmowego szumu do noszen ia za uszami. Aby w pełni uzasadnić to podej ście,
musimy powrócić do wybranych podstawowych praw neurofi zjologii.
Jest kilka przyczyn , dla których powinniśmy wprowadzić dodatkowy zewnętrzny dźwięk. Po pierwsze układ słuc howy dostrzega i wzmacnia
kontrast (różnice), podczas gdy w tym samym czasie dostosowuje wzmocnienie dochodzącej z obszarów obwodowych informacji . Jednym z przykła
dów tego typu zmian wrażliwości percepcji są zmiany zachodzące w naszym
wzroku. W ciemności źrenice oczu rozszerzają się, tak że większa ilość
światła dociera do siatkówki i w ten sposób można dostrzec nawet słabe
światło. Z drugiej jednak strony - jeżeli jesteśmy w bardzo jasnym otoczeniu, źre nice zwężają się, tak że nadal widzimy, nie będąc oślepionym przez
iż
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jasne światło . Jest to prosty przykład mechanicznego zwiększenia i zmniejszenia wrażliwości w układzie wzrokowym. W układzie słu c howym nie
jesteśmy w stanie w tak prosty sposób obserwować mechanicznych zmian,
tak jak obserwujemy to w układzie wzrokowym. Niemniej jednak badania
z ostatnich lat potwierdzają fakt, że istnieje w uchu wewnętrznym mechanizm
angażujący zewnętrzne komórki rzęsate, który wzmacnia o ok. 50 dB słabe
dźwięki i tłumi dźwięki głośne. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego procesu,
ale możemy go pośrednio zmierzyć poprzez specyficzne pomiary kliniczne,
takie jak wspomniany poprzednio produkt zniekształceń (distortion product).
Wyniki tych pomiarów są szczegółowo omawiane z pacjentem.
Spróbujmy teraz zasady te - percepcję i wzmocnienie kontrastu, a także
regulację wzmocnienia w układzie słuchowym zastosować do problemu szumów usznych. Tak więc słaby dźwięk odbierany jest czysto i klarownie,
kiedy wokół nie ma innych dźwięków. Zakładaj ąc, że jakiś słaby dźwięk
jest wykryty, wtedy przy braku jakiegokolwiek dźwięku z otoczenia centralny
układ s łuchowy będzie miał tendencję do wzmocnienia każdego sygnału
docierającego z układu obwodowego (ucha wewnętrznego). Jeżeli zdarzy
się, że tym sygnałem są szumy uszne, wtedy sygna ł ten będzie jeszcze
bardziej wzmocniony.
Rozumowanie to potwierdzone zostało doświadczalnie. Grupę młodych
ludzi ze słuchem normalnym i bez szumów usznych przetestowano poprzez
umieszczenie poszczególnych osób w dźwięko szcze lnej komorze bezechowej. Początkowo badani nie zauważali niczego specjalnego, ale po kilku
minutach zaczęli słyszeć dźwięki własnego ciała, takie jak bicie serca,
dźwięki poruszającego się ubrania, a co najbardziej interesujące 94%
osób zaczęło s ły szeć szumy uszne! Przyczyna tego tkwi w tym, że gdy
żaden, nawet slaby sygnał dźwiękowy nie dochodzi do uszu (lub sygnały
te są niezwykle słabe), mózg nadal stara się uzyskać jakąkolwiek informację
docierającą z ucha. To, co jest wykrywane, to normalne fluktuacje aktywności spontanicznej w drogach s łuchowych, które są obecne cały czas u każ
dego z nas w normalnych warunkach. Te fluktuacje są wykrywane i wzmacniane przy braku innych wystarczająco silnych sygna ł ów reprezentujących
rzeczywiste dźwięki zewnętrzne i percypowane jako szumy uszne. Po opuszczeniu przez badanych komory szumy uszne ustąpiły w sposób natychmiastowy, ponieważ w obecności dźwięków otoczenia wzmocnienie w ukła
dzie słuchowym spada, a małe fluktuacje aktywności spontanicznej maskowane są poprzez neuronalną aktywność wywołaną przez dźwięki otoczenia.
Zostało stwierdzone, że komórki nerwowe (neurony) w całym układzie
słuchowym mają wysoki poziom naturalnej aktywności spontanicznej podobnie jak w nerwie słuchowym . Oznacza to, że nawet przy braku dźwięku
neurony nadal wysyłają impulsy elektryczne wzdłuż neuronalnych dróg słu
chowych od ucha do kory mózgowej. Impulsów tych nie słyszymy jako
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dźwięków i ta normalna, losowa aktywność spontaniczna może być określona
jako kod ciszy. Kiedy wystawieni jesteśmy na działanie dźwięku, całkowita
aktywność neuralna zwiększa się i wyładowania neuronalne stają się bardziej
regularne. Jednakże nawet w zupełnej ciszy aktywność ta nigdy nie jest
całkowicie przypadkowa i zawsze występują pewne fluktuacje i regularności.
Normalnie nie odczuwamy tych fluktuacji jako dźwięku , ale gdy nie ma
zewnętrznych dźwięków wokół nas, nasz mózg zwiększa wzmocnienie
w drogach słuchowych, aby umożliwić wykrywanie jakiegokolwiek syg nału,
i wtedy zaczynamy słyszeć szumy uszne. Tak więc potencjalnie każdy z nas
może usłyszeć szumy uszne, jeżeli przebywać będzie w wystarczająco
cichym otoczeniu.
W przypadku ubytku słuchu układ słuchowy pozbawiony jest pewnych
informacji, które docierać powinny do centralnego układu nerwowego.
W wyniku tego wzrasta wzmocnienie w centralnych drogach s łuchowych
dokładnie w taki sam sposób, jak dzieje się to w przypadku komory
dźwiękoszczelnej. W doświadczeniach przeprowadzonych na zwierzętach
stwierdzono, że neurony w drogach słuchowych wykazują podwyższoną
wrażliwość na stymulację, jeżeli wytworzony jest stały lub nawet czasowy
ubytek słuchu. Kliniczne obserwacje z Baltimore, Londynu i Nottingham
dostarczają danych, że ok. 40% pacjentów z szumami usznymi przejawia
w różnym stopniu nadwrażliwość na dźwięki. Czasami nadwrażliwość ta
osiąga tak wysoki poziom, że ludzie nie są w stanie tolerować normalnych
dźwięków otoczenia. Badania prowadzone kilka lat temu w Londynie wykazały, że niektórzy pacjenci z szu mami usznymi przejawiali nadwrażliwość
na dźwięki otoczenia wiele lat przed wystąpieniem szumów usznych.
Tak więc pierwszym powodem wprowadzenia stałego dźwięku o niskim
poziomie jest dążenie do zmniejszenia wzmocnienia w drogach słuchowych.
Jest to szczególnie istotne, jeżeli owo wzmocnienie przewyższa normy i pacjent wykazuje objawy nadwrażliwości na dźwięki. Godny zauważenia jest
fakt, że proces ten ni e wpływa na próg sły szen ia, a jedynie na wzmocnienie
sygnału, który jest już powyżej progu s ły szenia . Dla przykładu - gdybyśmy
przetrzymali kogoś w komorze dźwiękoszczelnej przez miesiąc, osoba ta
słyszałaby szumy uszne w sposób ciągły. Po powrocie do normalnego otoczenia i wystawieniu na działanie dźwięków wzmocnienie zmniejszałoby
się stopniowo do poprzedniej wartości i szumy zniknęłyby. Niestety, to
uproszczone rozumowanie jest tylko częściowo prawdziwe. Normalnie podwyższenie wzmocnienia jest wystarczające do wystąpienia szumów usznych,
natomiast obniżenie tego wzmocnienia do poprzedniej warto ści nie jest
wystarczające, aby szumy uszne ustąpiły. Przyczyną tego jest inna ważna
cecha naszej percepcji: zdolność układów czuciowych do zogniskowania się ,
wykrywania i wzmocnienia kontrastu.
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I tu znó,; układ wzrokowy nasuwa najprostszy przykład: Wyobraźmy
sobIe małą sWleczkę, powszechme używaną na urodzinowych tortach, którą
umieściliśmy w ciemnym pokoju. Pomimo tego, że jej ś wiatło będzie bardzo
słabe, natychmiast zauważymy ją, a nasza uwaga będzie na niej skoncentrowana. Jeżeli zapalimy światło w pokoju, nadal będziemy dostrzegać świe
czkę, jednak będzie się ona wydawała mniej jasna i nasza uwaga nie będzie
tak na niej skupiona. W końcu jeżeli pokój będzie oświetlony przez bardzo
jasne światło słoneczne, możemy świeczki nie zauważyć, chyba że specjalnie
będzIemy Ją obserwować. Przykład ten pokazuje nam, że bezwzględna
fIzyczna SIła bodźca jest wtórna w stosunku do kontrastu z tłem - siła
światła świeczki była we wszystkich sytuacjach taka sama, ale nasza percepcja
tego światła różniła się zasadniczo.
Innym przykładem może być bury pies na tle szarego dywanu . Wtedy
możemy mieć problem z jego zauważeniem, jeżeli nie skupimy na nim
uwagi. Jednakże jeżeli ten sam pies będzie leżał na beżowym dywanie,
spostrzeżemy go natychmiast. W tym przypadku fizyczna jasność oraz in tensywność bodźca (pies) i tła (dywan) są zbliżone w obydwu sytuacjach,
ale dodatkowym elementem jest kolor, który zmienia różnicowanie bodźca
od tła. Innym przykładem może być grupowe zdjęcie szkolne, na którym
uczniowie są różnie ubrani, mają różne fryzury. Jeżeli skupimy się, możemy
rozróżnić. twarze, ale patrząc przelotnie - zauważymy ogólny widok grupy
ludzI. Jezelt Jednak któraś z osób zostanie zastąpiona poprzez stracha na
wróble, dostrzeżemy go natychmiast, nasza uwaga będzie przyciągnięta do
niego, ponieważ nie pasuje on do całości obrazu.
,Dokładnie te same zasady dotyczą percepcji s łuchowej . Ignorujemy
dZWlękl, które są przypadkowe i naturalne, takie jak wiatr, deszcz, dźwięk
głosów grupy osób w naszym otoczeniu. W tym samym czasie zauważymy
I łatwo wyodrębmmy dźwięk klarnetu na tle powyższych dźwięków; trudniej,
a być może wcale nie wyodrębnimy jego dźwięku, gdy będzie on częścią
orkiestry symfonicznej, gdzie wiele instrumentów wytwarza podobnego typu
dźwięki.

Nie ma realnego zewnętrznego dźwięku, który odpowiada percepcji szumów usznych. Jest to percepcja fantomowa sygnału neuronalnego dochodzącego z dróg słuchowych do kory słuchowej, tworzonego w procesach
odmIennych od normalnego pobudzenia ucha i dróg słuchowych poprzez
zewnętrzny dźwięk. W tym samym czasie należy pamiętać, że percepcja
szumów jest prawdziwa, zgodnie z definicją percepcji. Kiedy używając
syntetyzatora muzycznego prosimy pacjenta z szumami o takie ustawienie
instrumentu, żeby jego dźwięk był zbliżony tak dokładnie, jak jest to możli
we,. do tego, który s ły szy jako szumy uszn e, wtedy uzyskujemy dziwne
I mecodzlenne dźwięki. Praktycznie nie jest możliwe wyprodukowanie
dźwięków, które są dokładnie takie same, jak percypowany szum uszny.
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Tak więc szumy uszne wyraźnie odbiegają od normalnych dźwięków otoczenia i kontrastują w takim stopniu od tła, że sygnał ten jest dostrzegany
i wzmacniany - podobnie jak strach na wróble na grupowym zdjęciu
szkolnym. Dlatego też, aby obniżyć czy też wyeliminować ten dziwny
dźwięk, musimy dążyć do zmniejszenia kontrastu pomiędzy sygnałem neuronalnym, percypowanym jako szumy uszne, a ciągłą aktywnością tła neuronów w układzie słuchowym, będącą połączeniem aktywności spontanicznej
i wywołanej przez dźwięki zewnętrzne.

II. GŁÓWNE METODY LECZENIA DŹWIĘKIEM
Obecnie mamy do dyspozycji trzy różne drogi prowadzące do zmniejszenia kontrastu pomiędzy sygnałem szumów usznych i aktywnością tła neuronalnego. W zależności od typu pacjenta zazwyczaj sugerujemy dwa z tych
trzech podejść: l) wzbogacenie dźwięków otoczenia, 2) wzmocnienie wzbogaconych dźwięków otoczenia poprzez aparaty słuchowe, 3) wprowadzenie
dźwięku szerokopasmowego, produkowanego przez generatory dźwięku. Praktycznie w przypadku wszystkich pacjentów proponujemy pierwsze podejście niezależnie od innych metod. Związane jest to z tym, że przebywanie
nawet przez krótki okres w cichym otoczeniu powoduje, iż układ słuchowy
podnosi wzmocnienie, co dodatkowo wzmaga sygnał szumów usznych, które
wyraźnie odstają od niskiego poziomu dźwięku tła. To utrudnia lub wręcz
uniemożliwia habituację. Tak więc podkreślamy, że pacjenci muszą unikać
ciszy i powinni starać się mieć wokół siebie dźwięk przez cały dzień. Hasło
"Unikaj ciszy!" jest bardzo mocno akcentowane. Wielu pacjentów odkryło
to samodzielnie i stosowało jeszcze przed szukaniem jakiejkolwiek pomocy.
Typ dźwięku w zasadzie jest drugorzędny. Zazwyczaj jednak sugerujemy
użycie dźwięku, który obejmuje możliwie szeroki zakres częstotliwości,
a więc raczej granie muzyki z dysku laserowego czy słuchanie radia FM
niż używanie taniego magnetofonu lub radia ustawionego na stacje AM.
W skazane jest otaczanie się dźwiękiem przez cały czas. Zarówno nadmierny
hałas, jak również zupełna cisza powinny być unikane.
Różnica pomiędzy pierwszym a drugim wariantem podejścia polega na
dodatkowym użyciu aparatów słuchowych. Podejście to stosujemy w przypadku znacznej utraty słuchu. Po przedstawieniu pacjentowi powyższych
argumentów i zaleceniu stosowania dźwięków otoczenia uczymy go, jak
należy prawidłowo używać aparatów słuchowych, tak aby przyśpieszyć habituację szumów usznych. Aparaty słuchowe są w tym przypadku stosowane
nie tylko do porozumiewania się, ale jako ciągły sposób wzmacniania
dźwięków. W tej sytuacji są one narzędziem służącym do wzmacniania
dźwięków otoczenia, które inaczej nie byłyby słyszalne. Oczywiście stosując
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aparaty słuchowe, jednocześnie pomagamy pacjentom w porozumiewaniu
się i polepszamy jakość ich życia, ale w tym przypadku aparaty słuchowe
służą jako narzędzie w leczeniu szumów usznych. W związku z tym typ
aparatów oraz ich dopasowanie różnią się od aparatów używanych wyłącznie
w przypadku utraty słuchu.
Po pierwsze, aparaty te powinny być noszone bez przerwy przez cały
dzień. Po drugie, szczególna uwaga powinna być poświęcona uniknięciu
tłumienia przez nie naturalnych dźwięków otoczenia dochodzących do ucha.
W przypadku wielu pacjentów ich szumy wzmagają się i głośność ich zwię
ksza się, jeżeli zablokujemy uszy. Dlatego stosujemy wyłącznie aparaty
słuchowe mocowane za uszami, aby uniknąć zatkania kanału usznego i w jak
najmniejszym stopniu ograniczać dochodzenie dźwięków z otoczenia. Nawet
najlepszy aparat słuchowy, z największym możliwie wentylem, włożony
w ucho spowoduje stłumienie niskich częstotliwości, które stanowią znaczący element tła dźwiękowego. Dodatkowo nawet częściowe zablokowanie
kanałów usznych poprzez aparaty słuchowe wzmacnia percepcję naturalnych
dźwięków generowanych w głowie (przełykanie, trzaski stawów szczęki)
i wzmaga koncentrację uwagi na dźwiękach związanych z głową. Naszym
celem jest sytuacja dokładnie odwrotna: usiłujemy odciągnąć uwagę pacjenta
od dźwięków związanych z głową.
Najczęściej jednak stosujemy trzecie podejście, które jest najbardziej efektywne, a związane jest z noszeniem za obu uszami generatorów szerokopasmowego dźwięku. Dźwięk ten ma niski poziom i nie powinien być
mylony z tzw. maskowaniem szumów. Ten szczególny sposób podejścia ma
szereg zalet, które powodują, że jest to najefektywniejsze i najlepsze narzę
dzie do zaindukowania i ułatwienia habituacji . Po pierwsze - generatory
stwarzają stabilne tło dźwiękowe, które nie zmienia się i które pacjent nosi
cały czas z sobą. W ten sposób dźwięk ten ma podobne właściwości do
szumów usznych: jego lokalizacja jest związana z głową i nie zmienia się,
gdy pacjent się porusza . Pacjenci normalnie lokalizują dźwięk ich szumów
usznych w jednym, specyficznym miejscu w głowie. Dźwięki otoczenia z zało żenia mają umiejscowienie w przestrzeni i wykazują tendencję do zmiennej
intensywności oraz różnego zakresu c zęstotliwości. Po drugie stosowany
dźwięk ma szeroki zakres częs totliwości i jest przypadkowy. Zwięks zenie
aktywności neuronalnej tła w układzie słuchowym wywoływane przez ten
dźwięk jest podobne, chociaż niedokładnie takie samo, jak losowa aktywność, która występuje normalnie jako kod ciszy. Jako taki ten typ sygnału
powinien być łatwy do habituacji i w rzeczywistości wielu naszych pacjentów
nie jest świadomych jego obecności po 20-30 minutach od chwili włączenia
generatorów, chyba że koncentrują się na tym dźwięku. Istotne jest, że stosowana szerokopasmowa stymulacja zawiera nie jedną, ale wiele różnych
częstotliwości, tak że pobudzamy możliwie jak najwięcej włókien w nerwie
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szej wizyty przeprowadza się badanie lekarskie, pozwalające na wykluczenie
innych problemów medycznych, oraz konsultację wyjaśniającą pacjentowi
procedurę postępowania. W czasie następnych 12-18 miesięcy ciągłego leczenia pacjent używa urządzenia co najmniej 8 godzin dziennie lub dłużej,
głównie w cichym otoczeniu. Dźwięk produkowany przez generatory wyzwala i ułatwia proces habituowania szumów. Aby pomóc w tym procesie,
przestrzegamy rozkładu wizyt sprawdzających, które są zazwyczaj po 4 i 8
tygodniach oraz 3, 6, 12 i 18 miesiącach, niezależnie od kontaktów telefonicznych. W czasie tych wizyt sprawdzamy postęp leczenia, wszelkie zmiany
w szumach, wyjaśniamy ponownie procedurę - tak często, jak to jest
konieczne, odpowiadamy na pytania i jeżeli zachodzi potrzeba - modyfikujemy procedurę w zależności od wyników badań i od przebiegu leczenia.
Nawrót szumów po zakończeniu leczenia jest bardzo rzadki i może być
wyeliminowany poprzez ponowne zastosowanie procedury, ale przez znacznie krótszy okres. Odzwierciedla to dobrze znaną zasadę neurofizjologii,
która mówi, że jeżeli raz zakończyliśmy uczenie, ale jego efekty zmniejszyły
się, wtedy potrzebne jest znacznie mniej intensywne powtórzenie uczenia,
żeby powrócić do oryginalnego poziomu wytrenowania.
W Baltimore do końca 1996 r. leczyło się ponad 700 pacjentów cierpią
cych na szumy uszne. W celu oszacowania wyników leczenia oceniano
losową próbkę 152 pacjentów, którzy byli leczeni co najmniej przez 6 miesięcy. 84% pacjentów leczonych za pomocą generatorów dźwięku wykazało
znaczącą poprawę zarówno w zmniejszeniu rozdrażnienia powodowanego
przez szumy, jak również w habi tuacji percepcji szumów. Pacjenci często
byli świadomi obecności szumu w mniej niż 10% czasu. Wielu osiągnęło
tak dobry stan, iż przestało używać urządzenia, jako że szumy już nIe
stanowiły dla nich problemu. Ponad 1200 pacjentów badanych w Londynie
wykazywało podobne rezultaty. Należy podkreślić, że nie odrzucamy żad
nych pacjentów, bez względu na etiologię ich szumów.
Niestety, mamy również do czynienia z pacjentami, którzy pomimo stosowania procedury nadal uskarżają się na szumy (15%) lub nawet odczuwają
pogorszenie (2%). Nasze wyniki wskazują, że pacjenci ci należą do specyficznej grupy i wymagają odmiennego podejścia do ich problemu.
Proces przetrenowania wymaga dużej ilości czasu i zaangażowania personelu. Zarówno wyniki pracy doświadczalnej na zwierzętach, jak również
wnikliwa analiza wyników klinicznych mają na celu przyspieszenie procesu
leczenia oraz zwiększenie liczby pacjentów, którym można pomóc.

słuchowym

i w drogach słuchowych, jednocześnie powodując jedynie niewielki wzrost ich całkowitej aktywności. To doprowadzić powinno przede
wszystkim do zmniejszenia wzmocnienia w układzie słuchowym. Nasze
wyniki w pełni potwierdzają to przewidywanie. Dodatkowo dŹWIęk z generatorów powoduje zmniejszenie różnicy pomiędzy aktywnością tła w drogach
słuchowych i aktywnością neuronalną, która percypowana Jest Jako szu'11
uszny. Poprzez zmniejszenie kontrastu zapoczątkowujemy proces hablluacJI
i dodatkowo wzmagamy habituację, kiedy jest już raz zapoczątkowana.
Zewnętrzny sygnał może interferować, mieszając się z sygnałem szumów
usznych, jednak nigdy - z zasady - nie powinien maskować, zakrywać
go. Przyczyny tego znaleźć można w sprawdzonych zasadach psychologIcznych i neurofizjologicznych: nie ma możliwości uczenia czy przeuczenIa,
jeżeli bodziec nie jest wykrywany przez układ nerwowy. Jeżeli szumy uszne
zostaną zamaskowane, wtedy nie ma możliwości wytworzenia habItuaCJI.
Tak więc dla procesu habituacji jest rzeczą kluczową, aby szumy uszne nie
były maskowane przez dźwięk zewnętrzny.
.
W tym względzie interesujący jest przypadek pacJenta, który stosował
maskowanie szumów przez 15 lat. Jednakże kiedy wyłączał masker, szumy
powracały z tą samą intensywnością i poziomem uciążliwości .. Kiedy ~
z ociąganiem - pacjent spróbował leczenia opartego na hablluacJI, stopniOwo przestał zauważać obecność szumów na coraz dłuższe okresy. ObeCnie
prowadzimy badania w grupie 20 podobnych pacjentów i - jak dotychczas
- wszystkie wyniki są analogiczne do opisywanego przypadku. .
Następne przewidywanie modelu neurofizjologicznego potWIerdzone
w praktyce wskazuje, że gdy raz habituacja wystąpi i zostanie ustabilIZOwana, wtedy nie ma konieczności używania generatorów dŹWIęków. PacJentom zaleca się unikanie ciszy, jak również nadmiernego hałasu, a poza tym
mogą oni żyć normalnie bez jakichkolwiek kłopotów z powodu szumów
usznych.

III. LECZENIE ZABIERA CZAS
Z założenia leczenie szumów polegające na habituacji I przetrenowaniu
związane jest ze zmianą połączeń neuronalnych w układzie słuchowym i jako
taka habituacja szumów nie może być osiągnięta w ciągu Jednego dnIa.
Wprawdzie zdarzają się pacjenci, którzy habituują bardzo szybko, gdy raz
zrozumieją podstawowe zasady procesu, jednakże większość wymaga. powtarzania instrukcji, ponownych konsultacji i wielokrotnej interakcji w cIągu
12-18 miesięcy.
Główne zmiany zachodzą w okresie pomiędzy dopasowaniem generatorów
czy aparatów słuchowych a zapoczątkowaniem habituacji. W czasIe plerw-
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I. LEKI

Jednym z problemów obserwowanych w kontaktach z pacjentami z szumami usznymi jest to, że wielu z nich stosuje różnego typu leki. Staramy się
nie interweniować, jeżeli używane są z powodów nie związanych z szumami.
Jeżeli jednak przyczyną stosowania leków są szumy uszne, zachęcamy pacjenta, aby stopniowo z tych leków rezygnował, zawsze jednak kontaktując
się z lekarzem, który je przepisał. Jest to szczególnie trudne w przypadku
leków, które powodują przyzwyczajenie albo których zaprzestanie wywołuje
lub wzmaga szumy uszne. Przez wiele lat bezodiazepiny, takie jak Valium,
były szeroko przepisywane pacjentom z szumami. Obecnie Xanax stał się
popularnym lekiem ordynowanym w przypadku ataków paniki, jako środek
nasenny, jak również z powodu szumów usznych. Pomimo tego, że Xanax
został opisany jako pomocny na szumy uszne, jest to lek, który nie powinien
być stosowany przez okres dłuższy niż 4 miesiące i nigdy bez stałej kontroli
lekarskiej. Jest to lek powodujący silne przyzwyczajenie, który prowadzi
również do zmian osobowości, a także wywołuje szumy uszne jako efekt
uboczny przy zaniechaniu stosowania lub zmniejszeniu dawki. W efekcie
tego, gdy pacjent zażywający Xanax próbuje zaprzestać jego przyjmowania,
szumy uszne mają tendencję do wzrastania, pacjent wpada w panikę i wraca
do poprzedniej lub nawet większej dawki tego leku. Przyzwyczajenie do
Xanaxu stanowi tak powszechny problem wśród naszych pacjentów, że zmuszeni byliśmy do opracowania specjalnej procedury bezpiecznego odstawienia tego leku. Innym często nadużywanym lekiem, zwłaszcza w Anglii,
jest Prozac.

***
Zaprezentowane podejście nie jest metodą wyleczenia szumów usznych
w klasycznym rozumieniu tego słowa, jednakże po raz pierwszy umożliwia
w ponad 80% przypadków przyniesienie znaczącej ulgi przez zlikwidowanie
rozdrażnienia wywoływanego szumami i przez usuwanie percepcji szumów
ze świadomości w powtarzalny i systematyczny sposób. Podejście to zasadniczo różni się od poprzednio stosowanych i opiera się na zupełnie nowych
zasadach. Co jest bardzo istotne - podejście to nie ma żadnych potencjalnych efektów negatywnych.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że procedura ta wymaga odpowiednio
przygotowanych specjalistów i długiego (12-18 miesięcy) czasu. Jednakże
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w momencie ukońc zenia procedury zdecydowana większość pacjentów nie
potrzebuje dalszego leczenia i nie cierpi więcej z powodu szumów. Nawrót
tej dolegliwości jest bardzo rzadki, a pomoc jest możliwa poprzez ponowne
zastosowanie procedury na znacznie krótszy okres.
Autorzy
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