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Streszczenie 

Celem pracy było podsumowanie pierwszych wyników osiągniętych przez pacjentów 
z szumem usznym i nadwrażliwością słuchową podczas trwania i po zakończeniu terapii metodą 
habituacji, zwaną także TRT (ang. 1innitus Retraining Therapy). Przeanalizowano materiał obej
mujący 152 przypadki po minimum półrocznym okresie leczenia. W grupie l oceniano wyniki 
130 pacjentów w trakcie terapii - po minimum półrocznym okresie jej trwania, w grupie Ił zaś pozo
stałych 22 pacjentów - po zakończeniu 24 miesięcznego programu terapeutycznego. Do oceny 
wyników leczenia zastosowano specjalny kwestionariusz. W grupie l uzyskano różne wyniki zależnie 
od kategorii leczenia; średnio znacząca poprawa wystąpiła w 70% przypadków. W grupie II dla 
18 spośród 22 pacjentów szum uszny przestał być problemem. 

Summary 

The purpose of this study was to summarize the first results achieved by the patients with 
tinnitus and/or hyperacusis during and after the Tinnitus Retraining Therapy. The 152 cases after a 
minimum of 6-month treatment were examined. In the first group the results of 130 patients after min-

*Praca finansowana z grantu KBN 4 P05e 009 96/3129. 



268 Grażyna Bartnik, Anna Fabij ańska, Wanda Wojnarowska, Marek Rogowski 

imum of 6-month trcatment were evaluated. In the seeond graup other 22 patients after completed 
the planned 24-month were investigated. A questionnaire specially prepared for this program was used 
to assess the results. In the first graup of 130 patients the results after minimum 6-month or TRT 
are ditferent in each category, but they show significant improvement in about 70% of the cases . 
In the sceoud graup for 18 out of the 22 patients, who completed the treatment, tinnitus is not a pro
blem anymore. 

Na świecie istnieje obecnie wiele ośrodków zajmujących się terapią pac
jentów z szumami usznymi, w których stosowane są różne metody leczenia tej 
dolegliwości. Dotychczas nie opracowano jednak sposobu leczenia ani lekarstwa 
na subiektywny szum uszny, które charakteryzowałyby się 100-procentową 

skutecznością. Metoda habituacji, zwana także TRT (ang. Tinnitus Reatraining 
Therapy), opracowana w połowie lat osiemdziesiątych XX w. przez prof. Pawła 
Jastreboffa z Uniwersytetu w Maryland, uważana jest powszechnie za 
naj skuteczniejszą [Hazell, Sheldrake 1991; J astreboff, Hazell 1993; Jastreboff, 
Hazell 1998]. Opiera się ona na tzw. neurofizjologicznym modelu powstawania 
szumu usznego i polega zasadniczo na zlikwidowaniu negatywnych reakcji 
emocjonalnych i asocjacji wywołanych przez szum oraz zmniejszeniu, a nawet 
zniesieniu jego percepcji w korze mózgowej [Jastreboff 1990]. Efekty te można 
osiągnąć dzięki plastyczności mózgu i jego zdolności do filtrowania niektórych 
sygnałów. Celem treningu terapeutycznego jest habituacja negatywnych reakcji 
na szum uszny, a następnie habituacja jego percepcji w korze mózgowej. 

Habituacja reakcji powstaje poprzez stopniowe zmniejszanie poziomu sty
mulacji z obszarów korowych do układu limbicznego i autonomicznego. W prak
tyce klinicznej realizowana jest poprzez przeprowadzenie konsultacji głównej i dal
szych indywidualnych konsultacji, których liczba jest dobierana w zależności od 
potrzeb pacjenta. Podczas tych spotkań omawiane są dokładnie wyniki badań pac
jenta, podstawy anatomii i neurofizjologii narządu słuchu i centralnego układu ner
wowego. Po zapoznaniu pacjenta z najbardziej prawdopodobnym mechanizmem 
powstawania szumu w jego konkretnym przypadku omawiane są podstawowe 
zasady TRT. 

Do habituacji percepcji dochodzi poprzez zmniejszenie poziomu stymulacji 
ze słuchowych obszarów podkorowych. Osiąga się ją poprzez terapię dźwiękiem, 
używając do tego celu różnych dźwięków zewnętrznych, generatorów szumu 
szerokopasmowego lub aparatów słuchowych. 

W zależności od rodzaju i nasilenia dolegliwości pacjenci przydzielani są 
do jednej z pięciu kategorii leczenia. Główne czynniki warunkujące przydział do 
danej kategorii to: obecność lub brak nadwrażliwości słuchowej, obecność lub brak 
niedosłuchu subiektywnego oraz obecność lub brak minimum kilkugodzinnego 
nasilenia szumów i/lub nadwrażliwości słuchowej po ekspozycji na dźwięk. 
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W każd~j kategorii stosuje się różne warianty konsultacji i terapii dźwiękiem. W 
kategorn O stosuje sięjedynie podwyższone tło akustyczne otoczenia, w kategorii I 
- generatory szumu szerokopasmowego, w kategorii II - odpowiednie aparaty 
słuchowe, w kategorii III i IV - również generatory szumu szerokopasmowego, ale 
ustawIone w sp~cyficzny sposób. Pełny okres leczenia metodą habituacji wynosi od 
18 do 24. mIesIęcy I według danych światowych przynosi sukces w ponad 80% 
przypadkow [Hazell 1991; Jastreboff, Hazell 1993]. 

Celem niniejszej pracy było podsumowanie wyników habituacji dwóch 
grup pacJentó~ Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu po 
mInImum 6-mleslę~znym okresie terapii, z uwzględniepiem wpływu kategorii 
leczenIa oraz czasu Jego trwania. 

I. MATERIAŁ 

. Materiał pracy obejmował dwie grupy pacjentów: grupa 1- 130 osób (ko-
bIet- 74, mężczyzn - 56) w wieku 8-78 lat, znajdujących się w trakcie terapii po 
mInImum 6 mIesIącach Jej stosowania, grupa II - 22 osoby (kobiet - 12, mężczyzn 
- lO) w wIeku 20-64 lat po ukończeniu dwuletniego okresu terapii. W tab. 1 przed
stawIOno kryteria kwalifikacji pacjentów do poszczególnych kategorii leczenia. 

Tab. l. Kryteria kwalifikacji pacjentów do poszczególnych kategorii leczenia 

Kategoria Kryteria kwalifikacji do kategorii leczenia 
leczenia hyperacusis wpływ hałasu na nasilenie odczuwanie subiektywnego 

obiawów szumu niedosłuchu 
O brak brak długotrwałego efektu* nieobecny 
I brak brak długotrwałego efektu nieobecny 
li brak brak długotrwałego efektu obecny 
III obecna brak długotrwałego efektu nieobecny lub obecny 
IV obecna długotrwały efekt nieobecny lub obecny 

• Długotrwały efekt oznacza nasIleme szumow l/lub nadwrazl!woścl słuchowej na mini~ 
mum kilka godzin. 

.W grupie I w każdej kategorii leczenia znajdowało się po 26 pacjentów. 
W grupte II do kategorii O należały 3 osoby, do kategorii 1- 9 osób, do kategorii II 
- 4 osoby, do kategorii III - 4 osoby i do kategorii IV- 2 osoby. 
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II. METODA 

Opierając na doświadczeniach światowych ośrodków [Hazen, Sheldrake 
1991; Jastreboff, Hazen 1998; Sheldrake (i inni) 1996], które jako pierwsze 
wprowadziły do leczenia metodę habituacji, oraz uwzględniając kilkuletnie własne 
doświadczenia, ustalono protokół postępowania z pacjentem cierpiącym na szumy 
uszne i/lub nadwrażliwość słuchową, obowiązujący aktualnie w Klinice Szumów 
Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 

Protokół ten obejmuje [Gold (i inni) 1996; Gray, Jastreboff 1996; Jastreboff 
(i inni) 1996]: 
• wstępny wywiad z pacjentem, wypełnienie kwestionariusza pierwszego kontaktu, 
• diagnostykę audiologiczną, 
• diagnostykę medyczną, 
• ustalenie diagnozy i kategorii leczenia, 
• konsultację główną, 
• dobór i ustawienie odpowiednich aparatów, 
• wizyty kontrolne według indywidualnych potrzeb pacjenta na podstawie 

ustalonego terminarza. 
Do oceny efektów terapii zastosowano specjalny kwestionariusz, który opra

cowano wzorując się na kwestionariuszu proponowanym przez Jastreboffa 
[Jastroboff, Hazen 1998]. Uwzględnia on następujące zagadnienia, które przed
stawiane są pacjentowi w formie pytań: 
• Jaki procent czasu czuwania pacjent jest świadomy swoich szumów? 
• Jaki jest stopień dokuczliwości szumu oceniany w skali O-lO? 
• Jaki jest wpływ szumu i nadwrażliwości słuchowej na życie pacjenta w skali 

O-lO? 
• Jaki jest stopień intensywności szumu w skali O- lO? 
• Czy następuje nasilenie szumu i/lub nadwrażliwości słuchowej po ekspozycji 

na głośne dźwięki? (ewentualny czas trwania) 
• Jaki jest poziom dyskomfortowego słyszenia? (ustalenie progu UCL dla każdego 

ucha) 
• Jaki jest wpływ szumu i nadwrażliwości słuchowej na konkretne czynności 
życiowe? 

Porównanie danych zawartych w kwestionariuszu sprzed terapii, w jej trak
cie i po zakończeniu umożliwia ocenę efektów habituacji. Do oceny tej stosowane 
są dwa kryteria: znaczącej poprawy i braku poprawy / pogorszenia. Kryterium 
znaczącej poprawy oznacza: zmniejszenie się co najmniej trzech wyżej 

wymienionych parametrów o minimum 20% oraz uwolnienie spod wpływu szumu 
i/lub nadwrażliwości przynajmniej jednej czynności życiowej poprzednio 
zakłóconej. 
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W analizie statystycznej wyników stosowano test niezależności Chi' lub 
test dokładny Fischera. 

III. WYNIKI 

Wyniki oceny habituacji w obu grupach osób przedstawiono w tab. 2. 

Tab. 2. Wyniki habituacji w obu grupach pacjentów w rozbiciu na kategorie terapeutyczne 

Kategorie Znacząca poprawa Bez poprawy 
O (n 26) 24 (92%) 2 (8%) 
I (n ~ 26) 18 (69%) 8 (31 %) 

Grupa I II (n ~ 26) 22 (85%) 4 (15%) 
n ~ 130 III (n ~ 26) 13 (50%) 13 (50%) 

IV (n ~ 26) 14 (54%) 12 (46%) 
Średnio: 70% Średnio: 30% 

O (n 3) 3 (100%) -
Grupa II I (n ~ 9) 7 (78%) 2 (22%) 
n ~ 22 II (n ~ 4) 4 (1QO%) -

III (n ~ 4) 3 (75%) I (50%) 
IV (n ~ 2) I (50%) I (50%) 

Srednio: 81% Srednio: 19% 

Na ryc. I przedstawiono w sposób graficzny w procentach występowanie 
znaczącej poprawy w poszczególnych kategoriach w obu grupach. 
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Ryc. 1. Występowanie znaczącej poprawy w procentach w poszczególnych kategoriach obu grup 
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W grupie I analiza statystyczna wyników wykazała istotną statystycznie 
różnicę w uzyskaniu znaczącej poprawy pomiędzy kategoriami: kategorią O a ka
tegorią I (p < 0,04); kategorią O a kategorią III (p < 0,001); kategorią O a kategorią 
IV (p < 0,002); kategorią II a kategorią III (p < 0,008); kategorią II a kategorią IV 
(p < 0,02). W grupie II - w zakresie rozkładu znaczącej poprawy pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami nie ma różnic istotnych statystycznie, co wynika 
najprawdopodobniej z małej liczebności tej grupy. 

Nie stwierdzono również różnic znamiennych statystycznie co do średnich 
wyników leczenia pomiędzy grupą I a grupą II (70% i 81 % znaczącej poprawy). 

IV. DYSKUSJA 

Wyniki wstępnych badań nad skutecznością habituacji w leczeniu szumów 
usznych i/lub nadwrażliwości słuchowej oraz zależnością efektu leczenia od 
różnych czynników, jak np. kategorii terapeutycznej czy czasu trwania terapii, 
uzyskane w Klinice Szumów Usznych Instytutu są zbliżone do wyników prezen
towanych przez Jastreboffa i Hazena [Hazen, Sheldrake 1991; Jastreboff, Hazen 
1998]. Nie mogą być jednak w pe1ni miarodajne w grupie II z powodu zbyt małej 
jej liczebności. W grupie I uzyskane wyniki różnią się w poszczególnych katego
riach, co jest zgodne z danymi innych ośrodków [Jastreboff (i inni) 1996; Sheldrake 
(i inni) 1996]. Największy procent znaczącej poprawy uzyskano w kategorii O. 
Można dodać w tym miejscu, że u kilku pacjentów wystąpiła poprawa już po 
głównej konsultacji. 

Przebieg habituacji i jej zaawansowanie zależą od czasu jej trwania 
[Jastreboff, Hazell 1993; 1998; Sheldrake (i inni) 1996]. Można zatem oczekiwać, 
że wraz z upływem czasu terapii będzie wzrastać liczba pacjentów ze znaczącą 
poprawą. W omawianym tu leczeniu metodą habituiacji - w grupie I znaczna 
poprawa wystąpiła średnio w 70% przypadków, w grupie II zaś w 81 %. Różnica ta 
nie jest znamienna statystycznie prawdopodobnie z powodu małej liczebności w 
grupie II. Wykazanie wpływu czasu terapii na efekty leczenia wymaga więc dal
szych badań na większym materiale. 
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