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1. Przyczyna powstania szumu usznego

Brak adaptacji układu nerwowego  
do nagłego ubytku słuchu 

Główną przyczyną powstania szumu usznego jest brak adaptacji układu nerwowego 
do powstałego nagle ubytku słuchu. Podczas narastającego ubytku słuchu w czasie, 
układ nerwowy stopniowo otrzymuje coraz mniejszą ilość glutaminianu. Powolny 
spadek stymulacji nerwu słuchowego powoduje adaptowanie się synaps pre oraz 
post do deprywacji. W trakcie coraz mniejszej stymulacji akustycznej dochodzi do 
adaptowania wielkości i aktywności całego układu nerwowego do poziomu stymulacji 
ucha wewnętrznego. Postsynapsy zmniejszają swoją masę i budowę adekwatnie do 
ograniczonej stymulacji, ilość neuronów maleje. Narastający ubytek słuchu w czasie 
nie powoduje szumu usznego.

Pacjent z stopniowym pogorszeniem słyszenia ma odpowiedni poziom białka  
Arc/Arg 3.1 które reguluje budowę synaps adekwatnie do poziomu stymulacji,  
białko uwalnia się tylko w momencie kiedy układ nerwowy otrzymuje 
stopniowo malejącą stymulację w czasie. Podczas nagłego ubytku słuchu który 
występuje najczęściej na poziomie od 4 do 20 kHz dochodzi do bardzo szybkiego 
zniszczenia komórek zewnetrznych co jednocześnie wiąże się z brakiem możliwości 
zaadaptowania się układu nerwowego w tak krótkim czasie do gorszego słyszenia. 
Badania potwerdzają że podczas tak szybkiego zniszczenia nie dochodzi do produkcji 
białka Arc /Arg 3.1. czego wynikiem jest niezmienna struktura układu nerwowego 
w stosunku do osłabionej struktóry ucha wewnętrznego. Układ nerwowy który  
zachowuje swoją wielkość i naturalną dynamikę pracy w cisze i przy ograniczonej 
stymulacji z zewnątrz, zwiększa swoją aktywność na ciche dźwięki czego efektem 
jest słyszenie szumu. Brak dłuższej stymulacji na stałe powoduje otwieranie 
kanalików wapniowych w synapsach które generują wypuszczanie spontanicznej 
aktywności elektrycznej. Spontanicza aktywność i jej głośność jest uzależniona od
głębokości ubytku słuchu co wpływa na to jak duża ilość synaps jest pozostawiona 
bez odpowiedniej stymulacji i występuje w zasięgu ubytku słuchu. Stale pobudzone 
synapsy generują szum uszny, jeżeli zniszczenie komórek jest szerokie, pisk jeżeli 
nagłe zniszczenie komórek występuje w wąskim paśmie.
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2. Modele adaptacyjne układu nerwowego 

Figura nr 1. Przedstawia, przykład normlanej struktóry drogi słuchowej od ucha
wewnętrznego do ośrodkowego układu nerwowego. Aktywność komórek słuchowych 
w ślimaku reguluje jednocześnie aktywność i wzmocnienie pracy synaps w jądrze  
ślimakowym i w wyższych neuronach drogi słuchowej. Jeżeli aktywność ucha 
wewnętrznego w zakresach niskich częstotliwości jest niska to aktywność synaps  
w tym paśmie będzie minimalnie większa. Jeżeli stymulacja ucha wewnętrznego  
w zakresie wysokich częstotliwości jest większa, w tym paśmie synapsy zmniej-
szają swoją czułość aby regulować aktywność i chronić jednocześnie neurony 
kory słuchowej przed przestymulowaniem i wypaleniem. Proces dynamiki synaps 
jest znany jako skalowanie synaptyczne bądź regulacja homeostatyczna, w której  
synapsy w ośrodkowym układzie nerwowym regulują swoją aktywność i stan  
pobudzenia proporcjonalnie do stymulacji na wejściu, proces ten w prehistorii 
chronił nas przed niebezpieczeństwem gdyż potrafiliśmy bardzo selektywnie słyszeć 
najcichszy dźwięk i szelest w stosunku do występującej ciszy.

Figura nr 2. Przedstawia proces adaptacji układu nerwowego do stopniowo
słabnącej stymulacji struktóry komórek słuchowych zewnętrznych. Stopniowy 
spadek aktywności komórek powoduje słabsze uwalnianie glutaminanu z komórek 
słuchowych wewnętrznych, w efektcie struktóra synaps w jądrze ślimakowym, 
ilość włókien wstęgi bocznej oraz ilość neuronów kory słuchowej maleje i adaptuje  
się do stopniowej deprywacji każdego tygodnia. Podczas słabnącej stymulacji 
receptory produkują specjalne białko adaptacyjne Arc/Arg 3.1 które zmniejsza  
i przygotowuje budowę i masę synaps do słabnącego poziomu stymulacji w czasie.



Figura nr 3. Przedstawia proces adaptacji układu nerwowego do stopniowo  
słabnącej stymulacji struktóry komórek słuchowych zewnętrznych. Większy spadek 
aktywności komórek w dalszym procesie postępującego ubytku słuchu powoduje 
coraz słabsze uwalnianie glutaminanu z komórek słuchowych wewnętrznych,  
w efektcie struktóra synaps w jądrze ślimakowym, ilość włókien wstęgi bocznej oraz 
ilość neuronów kory słuchowej ulega dalszemu procesowi słabnięcia i adaptacji. 
Podczas narastającego spadku aktywności i stymulacji receptory produkują coraz 
większą ilość białka Arc/Arg 3.1 które jeszcze bardziej reguluje budowę i mase  
synaps do pogorszonego słuchu.

Figura nr 4. Przedstawia zakończony proces adaptacji układu nerwowego do
stopniowo słabnącej stymulacji akustycznej. W ślimaku doszło do całkowitego 
zniszczenia trzech rzędów komórek słuchowych zewnętrznych. Tym samy komórka 
słuchowa wewnętrzna pozostaje w spoczynku i może być aktywowana jedynie 
przez bardzo głośny dźwięk. Mimo to układ nerwowy przez okres trwania słabnącej  
stymulacji zdąrzył zaadaptować swoją struktórę. Synapsy zmniejszyły swoją masę 
i budowę do całkowitego braku stymulacji i uległy prawie pełnej deprywacji. Ilość 
włókien uległa osłabieniu. Neurony kory słuchowej rozpoczeły proces reorganizacji 
oraz migracji do innej bocznej struktóry która jest aktywna i ma dostęp do 
stymulacji. Cała droga słuchowa przeszła pomyślny proces adaptacyjny zachowując 
prawidłowy stosunek wielkości i pobudzenia każdego elementu drogi słuchowej do 
poziomu stymulacji ucha wewnętrznego.



Figura nr 5. Przedstawia model nagłego ubytku słuchu w którym neurony  
i synapsy nagle zostały pozbawione stałej stymulacji o wysokim poziomie  
z powodu gwałtownej śmierci trzech rzędów komórek słuchowych zewnętrznych  
w ciągu godziny w zakresie wysokich częstotliwości. Układ nerwowy pozbawiony tak 
dużego poziomu stymulacji w tak krótkim czasie zwiększa swoją aktywność po przez 
wzmocnienie czułości synaps. Zachowuje się analogicznie do ciszy kiedy stymulacja 
otoczenia gwałtownie spada. Powoduje to generowanie głośniejszej pracy synaps co 
objawia się w postaci słyszanego pisku bądź szumu szerokopasmowego. Podczas tak 
gwałtownej zmiany poziomu stymulacji nie dochodzi do produkcji białka Arc/Arg 3.1 
co objawia się tym że po mimo obniżonej aktywności ucha wewnętrznego struktóra 
ukłądu nerwowego nie ulega deprywacji. Układ nerwowy adaptuje się ale w innym
kierunku. Jeżeli neurony w określonym paśmie ciszy nie otrzymują odpowied-
niej aktywności dochodzi do zwiększenia obwodu segmentu aksonalnego (Akson  
initial segment ), w ten sposób neuron dodatkowo po przez zwiększenie swojej masy 
aksonalnej chcą być jeszcze bardziej czułe i wrażliwe na ciche dźwięki otoczenia  
co potęguje głośność szumu bądź pisku.

3. Rozwiązanie i redukcja szumu usznego metodą
adaptacji synaptycznej Arc

Na pierwszy rzut oka stabilizator synaptyczny przypomina wyglądem bardzo
proste urządzenie a funkcjonalnością odtwarzacz mp3. W środku jednak została  
zastosowana unikalna technologia tak złożona i skomplikowana jak działanie układu 
nerwowego.

Złożona techologia w prostym urządzeniu.



Czas kluczem 
do sukcesu 
w redukcji szumu
usznego.

Aby synapsy zmniejszyły swoją aktywność na stałe muszą proprocjonalnie zmniej-
szyć swoją masę i budowę do obecnego nagłego ubytku słuchu (naturalny etap 
deprywacji), aby tego dokonać komórka słuchowa wewnętrzna musi uwalniać stop-
niowo coraz mniejszą ilość glutaminianu (neurorzekaźnika) w czasie pomimo obec-
nego już ubytku słuchu. Jedynym rozwiązaniem takiego problemu jest zastosowanie 
sztucznego środowiska które będzie odwzorowywać proces coraz mniejszej stymu-
lacji w czasie zakresu dotkniętego nagłym ubytkiem słuchu.

Malejąca 
stymulacja w czasie.

Aby odtworzyć proces deprywacji drogi słuchowej i symulację produkcji w układzie 
nerwowym białka adaptacyjnego Arc, zastosowaliśmy unikalną technologię która 
umożliwia automatyczne redukowanie częstotliwości podawania sygnału w czasie. 
Oznacza to że urządzenie na podstawie zaprogramowanego przebiegu terapii samo 
automatycznie wie kiedy i w którym momencie terapii zmniejszyć stymulację tak 
aby doprowadziło to do odwzorowania procesu który zachodzi podczas naturalnie 
narastającego ubytku słuchu w czasie. Efektem tego procesu jest zredukowany szum 
uszny bądź pisk który pacjent słyszy.

Zastosowanie zastępczego środowiska akustycznego które adaptuje układ  
nerwowy do już obecnego ubytku słuchu.



Adaptowanie układu nerwowego w trzech
wymiarach. 

Czas jest kluczem w efektywnym redukowaniu szumu usznego za pomocą prawidło-
wego procesu adaptacji i produkcji białka Arc/Arg 3.1 jednak nie może być to jedyny 
czynnik powodujący pozytywną adaptację układu nerwowego. Dla tego nasza tech-
nologia jest programowana w różnych płaszczyznach natężeniowych.

Układ nerwowy nie analizuje sygnału tylko na podstawie różnic oktaw w wysokości 
dźwięku, analizuje sygnał również na podstawie oktaw natężeniowych. Jest to 
związane z niezależnym przetwarzaniem synaps ribbon pod każdą komórką słuchową 
wewnętrzną poziomu potencjału elektrycznego który zamieniany jest na informację 
o jakim natężeniu dźwięk został usłyszany.

Ma to niesamowite znaczenie w grupowaniu i segregowaniu dźwięku w przestrzeni.
Proces słyszenia niezależnie w różnych natężeń umożliwia rozdzielenie sygnału  
głośnego od cichego w podanym paśmie częstotliwości.

Pod każdą komórką słuchową wewnętrzną znajdziemy około 20 synaps Ribbon.
Każda synapsa zajmuje się przekazywaniem sygnału o natężeniu 6 dB. Pokrywa to 
cały poziom dynamiki natężenia dźwięku od 0 dB do 120 dB.



Dopasowanie ilości protokołów  
stymulacyjnych do głębokości ubytku 
słuchu

W zależności od tego jak głęboki ubytek słuchu występuje dopasowana jest indy- 
widualna ilość protokołów stymulacyjnych których zadaniem jest niezależne adap-
towanie każdego pasma natężeń dźwięku w danej częstotliwości.

Model nagłego ubytku słuchu na poziomie 30 dB oraz 5 synaps wymagających adaptacji

Synapsy nie objęte odpowiednią stymulacją natężeniową wymagające procesu adaptacji
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 1 natężenie 30 dB
 2 natężenie 36 dB
 3 natężenie 42 dB
 4 natężenie 48 dB
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Ilość protokołów stymulacyjnych (4)
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Urządzenie programowane jest w zakresie szerokości ubytku słuchu oraz głębokości 
ubytku słuchu (stosunek nieaktywnych synaps do ilości protokołów stymula- 
cyjnych). Tym głębszy ubytek słuchu tym większa ilość synaps do zaadaptowania, 
dłuższy czas trwania terapii.

Częstotliwość

Czas

Natężenie dźwięku

42 dB

36 dB

30 dB

16 kHz

14 kHz

12 kHz

Powyżej przykład wykorzystania technologii adaptacyjnej do ubytku słuchu na pozio-
mie 20 dB dB i o szerokości od 12 do 16 kHz. Każde pasmo częstotliwości otrzymuje 
trzy protokoły o trzech różnych natężeniach dźwięku. Natężenia te odpowiednio sty-
mulują przesunięte w dynamice trzy synapsy pod każdą komórką w paśmie od 12 do 
16 kHz i w zakresie ubytku od 0 do 20 dB. Stymulacja jest tak zaprogramowana aby 
żaden z stymulacyjnych protokołów nie pokrywały się w czasie co tworzy wrażenie 
naturalnego środowiska tła akustycznego. Każdy z protokołów natężeniowych jest 
po miesiącu usuwany z zaprogramowanego cyklu terapii co tworzy wrażenie ścisza-
nia się środowiska i dodatkowo wzmacnia efekt adaptacji w każdym paśmie.



Ubytek

słuchu

Pasmo

częstotliwości

Ilość synaps

do adaptacji

Czas trwania

terapii

Ilość 

protokołów

30 dB 20 kHz 5 5 miesięcy 5

30 dB 12- 16 kHz 30 12 miesięcy 15

60 dB 20 kHz 10 10 miesięcy 10

60 dB 16-20 kHz 30 12 miesięcy 30

Czas trwania terapii i przykład zastosowanych protokołów

Poniżej przykład etapów redukowania zakończonych procesów adaptacyjnych
poszczególnych włókien pod daną komórką słuchową. Przykład przedstawia pasmo 
12 kHz i trzy natężenia które w określonym czasie są redukowane z obiegu zapro-
gramowanej terapii.

4. Technologia

Budowa urządzenia
Aby podawać tak złożoną stymulację stworzyliśmy specjalityczne urządzenie służące 
jedynie do naszej terapii.

Wejście słuchawkowe

Niezależna regulacja
głosnością prawego i 

lewego kanału

Niezatykające 
przewodu 
słuchowego 
nasadki

Specjalistyczne słuchawki o 
zwiększonym wzmocnieniu 

do 20 kHz



Urządzenie jest programowane przez audiologa w zakresie ubytku słuchu oraz  
w stosunku do głębokości ubytku. Specjalista również może ustawić niezależnie 
czas pracy poszczególnych protokołów aż w 8 niezależnych kanałach dla prawego  
i lewego ucha co daje 16 niezależnie pracujących ustawień urządzenia.

Urządzenie ma zasób wielu pamięci i 
niezależną oś swojej pracy co oznacza 
że ustawiony protokół uruchomi się 
automatycznie w danym dniu bądź 
tygodniu bez względu na to jak długo 
urządzenie było noszone.

Data loggin

Audiolog chce aby pacjent nosił jak 
najczęściej urządzenie dla najlepszych 
efektów. Dla tego nasz procesor posiada 
opcję monitorowania czasu korzystania 
z stymulacji. Jest to ważne szczególnie 
aby w dalszym etapie terapii wiedzieć jak 
długo pacjent musi nosić urządzenia do 
zakończenia pełnego procesu adaptacji.

Niezależna regulacja głosności w prawym i lewym uchu

Wielostopniowa regulacja 
głośności dla możliwości indy-
widualnej regulacji wzmocnienia 
w prawym uchu

Wielostopniowa regulacja 
głośności dla możliwości indy-
widualnej regulacji wzmocnie-
nia w lewym uchu 

Poziom ubytku słuchu

30 dB

60 dB

Wysoki zakres wzmocnienia dla lewego i prawego ucha  
o szerokim paśmie uzyskany dzięki słuchawkom CIC



Maksymalny czas w trakcie którego urządzenie może automatycznie kontrolować 
przebieg terapii wynosi aż do 12 miesięcy. Przez ten okres urządzenie samo steruje
parametrami terapii czasem pracy poszczególnych stymulacji. Zadaniem pacjenta 
jest jedynie weryfikować głośność prawego i lewego kanału oraz przestrzegać norm 
korzystania z urządzenia.

Dzięki temu że urządzenie jest małe i mobilne pacjent może korzystać z urządzenia 
przez cały dzień a nawet noc i cieszyć się ciszą.

Złożona technologia w prostym urządzeniu

16 12 2 DSP
Niezależnych 

kanałów audio
Miesięcy urządzenie 
może działać zdalnie

Niezależne kontrolery 
głośności lewy i prawy

Nowoczesny procesor 
dzwiękowy o dużej mocy
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