
Opis przypadku 
16-letni pacjent zosta³ przyjêty do Kliniki Szumów Usz-

nych z powodu nadwra¿liwoœci s³uchowej, szumu usznego
oraz obustronnego niedos³uchu. Dolegliwoœci wyst¹pi³y po
grypie powik³anej zapaleniem p³uc. Dominuj¹cym proble-
mem by³a nadwra¿liwoœæ s³uchowa, nasilona do tego stop-
nia, ¿e pacjent przesta³ uczêszczaæ do szko³y masowej. 
W domu dra¿ni³ go ka¿dy g³oœniejszy dŸwiêk. Nie tolerowa³
dŸwiêku odkurzacza, dra¿ni³y wszystkie dŸwiêki dochodz¹ce
z kuchni. Rozpocz¹³ indywidualny tok nauczania w domu,
poniewa¿ przebywanie w szkole, szczególnie podczas 
przerw, powodowa³o dyskomfortowy odbiór dŸwiêków oraz
silny ból uszu. Chory opuszcza³ mieszkanie tylko w sytuacji
gdy udawa³ siê na wizytê lekarsk¹. Oczekiwanie w pocze-
kalni na wizytê czy badania równie¿ stanowi³o ogromny prob-
lem, poniewa¿ nie tolerowa³ krzyków dzieci oraz szumu
rozmów. Dokuczliwoœæ dŸwiêków otaczaj¹cych by³a tak

du¿a, ¿e bêd¹c poza domem pacjent zak³ada³ stopery.
Wspó³istniej¹cy z nadwra¿liwoœci¹ s³uchow¹ szum i niedo-
s³uch nie stanowi³y problemu. Pacjenta poddano rutynowym
badaniom diagnostycznym obejmuj¹cym: audiometriê tonal-
n¹, audiometriê impedancyjn¹, wyznaczenie progu dyskom-
fortowego s³yszenia (UCL), badanie otoemisji akustycznych
dla produktu zniekszta³ceñ nieliniowych œlimaka (DPOAE)
oraz badanie potencja³ów wywo³anych z pnia mózgu (ABR).
Okreœlono rodzaj i cechy szumu wykonuj¹c badanie charak-
terystyki szumu oraz wyznaczaj¹c minimalny poziom masko-
wania szumu (MML).

Na podstawie przeprowadzonych badañ rozpoznano
niedos³uch czuciowo-nerwowy lekkiego stopnia dotycz¹cy
odbioru niskich czêstotliwoœci (ryc. 1). W ocenie progu
dyskomfortowego s³yszenia pacjent okreœli³ jako nieprzy-
jemne dŸwiêki na poziomie 5-30 dB powy¿ej progu s³yszenia
dla badanych czêstotliwoœci 1, 2 oraz 4 kHz (ryc.1). W bada-
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Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 16-letniego pacjenta z obustronn¹ obni¿on¹ tolerancj¹ na dŸwiêki pod postaci¹ nadwra¿liwoœci s³uchowej,
towarzysz¹cym obustronnym szumem usznym i czuciowo-nerwowym niedos³uchem. Nadwra¿liwoœæ s³uchowa stanowi³a dominuj¹cy problem.
W terapii szumu zastosowano metodê  Tinnitus Retraining Therapy, w której wykorzystano dwa generatory szumu. Po dwóch latach terapii
uzyskano poprawê, ale próba odstawienia generatorów nie powiod³a siê. Przyczyn¹ zaostrzenia dolegliwoœci podczas próby odstawienia gene-
ratorów by³a wspó³istniej¹ca z nadwra¿liwoœci¹ s³uchow¹ mizofonia, a w³aœciwie jej specyficzna postaæ – fonofobia. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ
dolegliwoœci pacjenta podjêto dalsz¹ kontynuacji habituacji szumu  oraz nadwra¿liwoœci metod¹ TRT oraz dodatkowo zastosowano terapiê
psychologiczn¹ jako wspomagaj¹c¹ formê leczenia. Opisany przypadek jest przyk³adem braku postêpu w TRT spowodowanym prawdopodob-
nie z³o¿onym zespo³em nietolerancji na dŸwiêki pod postaci¹ nadwra¿liwoœci, mizofonii i fonofobii oraz problemami natury psychologicznej.
Równoleg³e zastosowanie metody habituacji w odniesieniu do nadwra¿liwoœci i mizofonii oraz terapia psychologiczna fonofobii spowodowa³y
istotny postêp w leczeniu.
S³owa kluczowe: obni¿ona tolerancja dŸwiêku, szumy uszne, niedos³uch.

Summary

The case study of  16 years old patient with bilateral decreased sound tolerance, tinnitus and senso-neural hearing loss was presented in this
paper. The patients main complain was hyperacusis. He was qualified to the Tinnius Retraining Therapy (TRT) and was advised to use the
wide band noise generators setted at the hearing threshold. Because of hyperacusis the patient was not able to go daily to the school, so he
continued his education at home. After two years of TRT with noise generators,  the significant improvement was achieved. However, when he
stopped using noise generators, he started to experience decreased sound tolerance again. The coexsistence of hyperacusis, misophonia and
phonophobia was the main reason of the unstable improvement in this case. Finally, the positive therapeutical effect has been achieved by
applying the Tinnitus Retrainig Therapy and psychological cognitive – behavioral  therapy as a supporting, additional method.
Key words: decreased sound tolerance, tinnitus, hearing impairment.
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niu DPOAE stwierdzono obustronne obni¿enie amplitudy
sygna³u w zakresie czêstotliwoœci 0.5-5.0 kHz kHz w uchu
prawym oraz w zakresie 0.5-2.5 kHz w uchu lewym. Szum
w³asny przy próbie okreœlenia charakterystyki szumu pacjent
porównywa³ do dŸwiêku zbli¿onego brzmieniem do szumu
w¹skopasmowego o czêstotliwoœci 1 kHz i natê¿eniu 45 dB,
natomiast minimalny poziom maskowania w³asnego szumu
podawa³ na poziomie 9 dB. Wyniki badañ audiometrii impe-
dancyjnej oraz potencja³ów wywo³anych z pnia mózgu by³y
prawid³owe. 

Pacjenta zakwalifikowano do terapii nadwra¿liwoœci s³u-
chowej metod¹ Tinnitus Retraining Therapy przy zastosowa-
niu dwóch generatorów szerokopasmowych. Poziom natê¿e-
nia dŸwiêku emitowanego przez generatory ustawiono 
w okolicy progu s³yszenia (kategoria terapeutyczna IV) [Jas-
treboff 2000; Bartnik 2001]. Obni¿enie siê wartoœci progu
nieprzyjemnego s³yszenia zarejestrowano po 6 miesi¹cach
terapii. W trakcie 24 miesiêcy terapii w badaniach kontrol-
nych progu dyskomfortowego s³yszenia (UCL) uzyskiwano
coraz wy¿sze wartoœci natê¿enia dŸwiêków odbieranych jako
nieprzyjemne, co œwiadczy³o o coraz lepszej tolerancji
dŸwiêków zewnêtrznych (ryc.2). Równoczeœnie w trakcie ko-

lejnych wizyt polecano pacjentowi stopniowo zwiêkszaæ na-
tê¿enie dŸwiêków z generatorów szumów a¿ do uzyskania
takiego natê¿enia, przy którym g³oœnoœæ szumu szeroko-
pasmowego emitowanego przez generator dorównywa³a
g³oœnoœci w³asnego szumu (ang. tzw. mixing point). 

Po dwóch latach terapii, opieraj¹c siê na subiektywnych,
korzystnych odczuciach pacjenta oraz na podstawie stop-
niowo poprawiaj¹cej siê tolerancji dŸwiêków wyznaczonej 
w oparciu o badanie oceniaj¹ce próg nieprzyjemnego s³y-
szenia (UCL) podjêto próbê odstawienia generatorów. Pac-
jent zaprzesta³ stosowania generatorów szumu, nadal jednak
kontynuowa³ naukê w domu w oparciu o indywidualny tok
nauczania, poniewa¿ obawia³ siê powrotu do g³oœnego œro-
dowiska szko³y. Po tygodniu funkcjonowania bez genera-
torów dolegliwoœci pod postaci¹ obni¿onej tolerancji na
dŸwiêki nawróci³y. Pacjent ponownie przesta³ wychodziæ na
ulicê, poniewa¿ zg³asza³ jako szczególnie dokuczliwe dŸwiê-
ki przeje¿d¿aj¹cych samochodów oraz sygna³y alarmowe
karetek pogotowia. Nie móg³ rozmawiaæ przez telefon. Roz-
mowa telefoniczna powodowa³a silny ból w uchu. Zajêcia
szkolne z pacjentem prowadzone by³y nadal w ramach indy-
widualnego nauczania.
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Ryc. 1. Audiogram tonalny oraz ocena progu dyskomfortowego ( UCL )  s³yszenia u pacjenta  z  zespo³em obni¿onej tolerancji na dŸwiêki
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Ryc. 2. Zmiana wartoœci  progu dyskomfortowego s³yszenia UCL (w dB) u pacjenta z zespo³em obni¿onej tolerancji na dŸwiêki w trakcie Tin-
nitus Retraining Therapy. Próg nieprzyjemnego s³yszenia podany w dB HL w momencie rozpoczêcia terapii (v), oraz po 2 latach terapii (-)
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Podczas wizyty kontrolnej zwrócono uwagê na fakt, ¿e
pacjent podawa³ jako nieprzyjemne tylko niektóre dŸwiêki.
Przyk³adowo g³os czy p³acz dziecka wywo³ywa³ dyskomfort,
podczas gdy g³oœna rozmowa odbierana by³a jako dŸwiêk
obojêtny. Na podstawie zebranego powtórnie wywiadu
zaczêto podejrzewaæ wspó³istnienie nadwra¿liwoœci s³ucho-
wej oraz mizofonii, a nawet jej specyficznej postaci jak¹ jest
fonofobia. Przeprowadzono powtórnie konsultacjê g³ówn¹
wyjaœniaj¹c istotê powstawania nadwra¿liwoœci oraz mizofo-
nii. Zalecono ponowne za³o¿enie generatorów oraz rów-
noleg³e otaczanie siê ulubionymi dŸwiêkami z zaleceniem
ustawiania natê¿enia wszystkich dŸwiêków otaczaj¹cych
pacjenta pocz¹tkowo w okolicy progu s³yszenia oraz stop-
niowego podwy¿szania natê¿enia dŸwiêków t³a [Jastreboff
2003]. Pacjent zacz¹³ zasypiaæ przy dŸwiêkach muzyki relak-
sacyjnej, w ci¹gu dnia jako ulubiony dŸwiêk podawa³ szum
t³a z komputera. Zak³ada³ równie¿ generatory szumu. W krót-
kim czasie tolerowa³ natê¿enie dŸwiêku z generatora na po-
ziomie tzw. „mixing point”. Po dwóch miesi¹cach zarejestro-
wano poprawê subiektywn¹ oraz poprawê w wynikach ba-
dañ wyznaczaj¹cych próg nieprzyjemnego s³yszenia. W wy-
niku zastosowania skojarzonej terapii chory zacz¹³ tolerowaæ
wszystkie dŸwiêki natomiast ci¹gle nie potrafi³ podj¹æ decyzji
o rezygnacji ze stosowania generatorów, które traktowa³ jako
swego rodzaju „ochronê” przed g³oœnymi dŸwiêkami. Dla
pacjenta stanowi³y one gwarancjê stabilnego stanu zdrowia.
Powy¿sze objawy wskazywa³y jednoznacznie na wspó³ist-
nienie fonofobii. Pacjenta zakwalifikowano do terapii psycho-
logicznej. Podczas terapii prowadzonej metod¹ kognitywno-
behawioraln¹ terapeuta próbowa³ poznaæ jego problem, 
a nastêpnie wyjaœni³ pacjentowi mechanizm powstania
napiêcia emocjonalnego zwi¹zanego z nietolerancj¹ niek-
tórych dŸwiêków w kategoriach mechanizmów psychologicz-
nych [Henry 1999; McKenna 2003]. 

Pacjent upatrywa³ Ÿród³o stresu i napiêcia emocjonal-
nego w lêku przed odczuwaniem bólu zwi¹zanego z przeby-
waniem w otoczeniu g³oœnych dŸwiêków, nie potrafi³ odwró-
ciæ swojej uwagi od problemu, skoncentrowaæ swojej uwagi
na czymœ przyjemnym. Zadaniem prowadz¹cego terapiê
by³o odnalezienie prze¿yæ traumatycznych (stresogennych),
które mog³y powodowaæ spowolnienie procesu terapeuty-
cznego. Psycholog kliniczny stara³ siê poznaæ nieadekwatne
schematy zachowania chorego [Szymañska 2004]. Stara³ siê
przybli¿yæ pacjentowi problem „b³êdnego ko³a”, w którym
pacjent siê znalaz³. Sesje z terapeut¹ prowadzone by³y przez
okres 3 miesiêcy. W trakcie trwania skojarzonej terapii nad-
wra¿liwoœci s³uchowej metod¹ Tinnitus Retraining Therapy
oraz fonofobii metod¹ behawioralno-poznawcz¹ uzyskano
poprawê, a dowodem na to by³ fakt, ¿e pacjent przesta³ kon-
centrowaæ siê na nadwra¿liwoœci s³uchowej, zacz¹³ nato-
miast zwracaæ wiêksz¹ uwagê i podkreœlaæ dokuczliwoœæ
niedos³uchu. Wobec powy¿szego podjêto próbê doboru apa-
ratów s³uchowych do obu uszu, które pacjent bez problemu
zaakceptowa³. Obecnie po 4 latach terapii pacjent funkcjonu-
je g³ównie w oparciu o aparaty s³uchowe. Akceptacja apa-
ratów s³uchowych stanowi obiektywne potwierdzenie elimi-
nacji zespo³u obni¿onej tolerancji na dŸwiêki.

Dyskusja
Sukces terapeutyczny w opisanym przypadku osi¹gniê-

to dopiero w wyniku zastosowania skojarzonej terapii nad-

wra¿liwoœci, mizofonii oraz fonofobii [Jastreboff 2000].
Obni¿ona tolerancja na dŸwiêki wystêpuje w dwóch posta-
ciach jako nadwra¿liwoœæ s³uchowa oraz mizofonia. Mecha-
nizm powstawania nadwra¿liwoœci polega na nadmiernym
wzmocnieniu aktywnoœci w obrêbie drogi s³uchowej pod
wp³ywem dŸwiêku. Nadmierne wzmocnienie sygna³u w obrê-
bie drogi s³uchowej wynika z istnienia patologii, która mo¿e
byæ zlokalizowana obwodowo (patologia œlimakowa) lub cen-
tralnie. Mo¿liwe jest równie¿ wystêpowanie skojarzonej
patologii obwodowej i centralnej. W rezultacie dŸwiêki, które
u osób normalnie s³ysz¹cych odbierane s¹ jako obojêtne, 
u osób z nadwra¿liwoœci¹ brzmi¹ dyskomfortowo i czêsto nie
s¹ tolerowane [Jastreboff 2003].

Mizofoniê okreœla siê natomiast jako niechêæ, ale w od-
niesieniu tylko do pewnych dŸwiêków. Mechanizm pow-
stawania mizofonii jest zupe³nie inny ni¿ nadwra¿liwoœci,
poniewa¿ negatywna reakcja na dŸwiêk wynika z nadmiernej
aktywacji w obrêbie uk³adu limbicznego i autonomicznego
bez wspó³istnienia nadmiernej aktywnoœci w drodze s³u-
chowej. Przyk³adem mizofonii mo¿e byæ nieprzyjemny odbiór
dŸwiêków wydawanych podczas jedzenia czy ¿ucia pokar-
mów przez inne osoby lub niechêæ do g³osów dzieciêcych
odczuwana przez osoby nie lubi¹ce dzieci. W mizofonii
reakcja na dŸwiêk zale¿y nie tylko od jego fizycznej charak-
terystyki, ale od innych czynników takich jak: wyobra¿enie 
o pewnych dŸwiêkach (lub generalnie o dŸwiêkach) oraz od
stanu psychicznego pacjenta [Jastreboff 2003]. Specyficzn¹
form¹ mizofonii jest fonofobia, któr¹ rozpoznaje siê wtedy
gdy g³ównym komponentem emocji pacjenta jest strach
przed dŸwiêkiem. Jeœli zjawisko mizofonii wytworzy siê i utr-
wali reakcja na dŸwiêk wystêpuje na zasadzie odruchu
warunkowego. Negatywna reakcja na dŸwiêk w stanie utr-
walonego odruchu bêdzie bardzo szybka bez zastanawiania
siê nad znaczeniem dŸwiêku. Cech¹ charakterystyczn¹ mi-
zofonii jest fakt, ¿e reakcja na dŸwiêk mo¿e zale¿eæ od sy-
tuacji w której znajduje siê pacjent. To znaczy, ¿e ten sam
dŸwiêk mo¿e wywo³aæ ró¿ne reakcje zale¿nie od miejsca 
i sytuacji w jakiej jest s³yszany.

W praktyce klinicznej nadwra¿liwoœæ, mizofonia oraz fo-
nofobia mog¹ wspó³istnieæ lub wystêpowaæ niezale¿nie.
Obni¿ona tolerancja na dŸwiêki zewnêtrzne mo¿e w znacz-
nym stopniu wp³yn¹æ na funkcjonowanie pacjenta. Mo¿e
powodowaæ niechêæ do przebywania w g³oœnym otoczeniu.
W skrajnych przypadkach pacjenci nie opuszczaj¹ swoich
mieszkañ i ¿ycie ca³ej rodziny podporz¹dkowane jest jedne-
mu celowi jakim jest unikanie dŸwiêków dra¿ni¹cych pacjen-
ta. W opisanym przypadku obni¿ona tolerancja na dŸwiêki
wystêpowa³a pod postaci¹ nadwra¿liwoœci s³uchowej, mizo-
fonii i fonofobii. Pocz¹tkowe rozpoznanie tylko izolowanej
nadwra¿liwoœci i zastosowanie generatorów szumu spowo-
dowa³o desensytyzacjê w drogach s³uchowych, natomiast
nie wp³ynê³o na zmniejszenie nadmiernej aktywacji w uk³a-
dzie limbicznym i autonomicznym, która by³a przyczyn¹
mizofonii. Dopiero skojarzone dzia³ania polegaj¹ce przede
wszystkim na wyt³umaczeniu mechanizmu powstawania
nadwra¿liwoœci oraz mizofonii oraz zalecenie dalszego
stosowania generatorów szumów w nadwra¿liwoœci oraz
w³¹czenia ulubionego t³a dŸwiêkowego wokó³ siebie o coraz
wy¿szym natê¿eniu, maj¹ce stopniowo eliminowaæ mizo-
foniê, spowodowa³y poprawê stanu zdrowia pacjenta. Dodat-
kowe zajêcia psychoterapeutyczne spowodowa³y stopniowe
zmniejszanie siê fonofobii [Jastreboff 2000]. 
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Terapia psychologiczna prowadzona z pacjentem jako
wspieraj¹ca leczenie nadwra¿liwoœci, a maj¹ca na celu lik-
widacjê fonofobii, opiera³a siê na za³o¿eniach terapii poz-
nawczo-behawioralnej [Henry 1999; Mc Kenna 2003]. Tera-
pia ta zak³ada, ¿e poprzez uczenie siê nowych, innych zasad
funkcjonowania, jesteœmy w stanie zmieniæ nasze zacho-
wanie. W wyniku wielokierunkowych dzia³añ polegaj¹cych na
zastosowaniu w terapii nadwra¿liwoœci oraz mizofonii
metody Tinnitus Retraining Therapy oraz terapii behawioral-
no-poznawczej w odniesieniu do fonofobii uzyskano pra-
wid³ow¹ tolerancjê dŸwiêków zewnêtrznych przez pacjenta 
a dowodem na to by³a akceptacja aparatów s³uchowych.
Aparat s³uchowy jest urz¹dzeniem wzmacniaj¹cym dŸwiêki
otoczenia. Dobra tolerancja dŸwiêków zewnêtrznych odbie-
ranych przez aparat stanowi potwierdzenie wyeliminowania
nadwra¿liwoœci na dŸwiêki. Rezygnacja z generatorów szu-
mu, które pacjent pocz¹tkowo traktowa³ jako zabezpieczenie
przed otaczaj¹cym ha³asem, jest z kolei dowodem na ust¹-
pienie fonofobii. 
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