
Neuromodulacja
akustyczna CR

W redukcji szumu usznego powstałego wskutek hiperaktywności

włókien horyzontalnych neuronów kory słuchowej.



Neurologia akustyczna CR jest wykorzystywana w naszej klinice do redukcji 
szumów  usznych powstałych nie tylko na skutek jednego z dwóch podstawowych 
modeli plastyczności ale dodatkowo jeżeli dodatkowo szum uszny jest generowany  
i wzmacniany przez hiperaktywność włókien horyzontalnych neuronów kory 
słuchowej.

W  trakcie diagnostyki pacjenta oraz kwalifikacji go do danego modelu plastyczności, zawsze upewniamy 
się czy dodatkowo struktura włókien horyzontalnych którymi neurony kory słuchowej są połączone 
nie biorą udziału w wzmacnianiu już hiperaktywnej struktury neuronów. Jeżeli pacjent oprócz modelu 
spontanicznej aktywności bądź wzmocnionej synchronizacji posiada dodatkowo hiperaktywną strukturę 
włókien horyzontalnych, wykorzystujemy technologię Neuromodulacji akustycznej a następnie 
technologię do redukcji szumu usznego z podstawową plastycznością.

Redukcja hiperaktywnej struktury 
włókien horyzontalnych za pomocą 

neuromodulacji akustycznej CR

Zakończony proces redukcji szumu 
usznego - pacjent nie słyszy swojego 

szumu bądź pisku 

Redukcja głównej przyczyny powstania 
szumu usznego oraz jednego z dwóch modeli 

plastyczności (spontaniczna aktywność), 
(Wzmocniona synchronimzacja)



Włókna horyzontalne i neurony 
kory słuchowej nieobjęte hipe  
aktywnością pracujące prawidłowo Niski pozion aktywności 

nerwu słuchowego w zakresie 
nagłego ubytku słuchu

Hiperaktywne włókna 
horyzontalne obejmujące 
dodatkowo inne neurony 
swoim zwiększonym  
pobudzeniem

Neurony kory słuchowej  
odbierające potencjał  
z synaps

Hiperaktywne synapsy 
generujące zbyt dużą  
aktywność kierowaną  
do neuronów kory  
słuchowej

Jak generowany jest szum uszny powstały wskutek hiperaktywnej struktury włókien  
horyzontalnych kory słuchowej.



Na powyższym obrazku przedstawiony jest uproszczony schemat neuronów kory słuchowej zaznaczone na różny 
kolory, hiper aktywne włókna horyzontalne zaznaczone na żółto które łączą strukturę hiper aktywnych neuronów 
związanych z szumem usznym z tymi które pracują prawidłowo. Szum uszny powstały na wskutek spontanicznej 
aktywności bądź wzmocnionej synchronizacji jest wzmacniany po przez zwiększenie aktywności neuronów kory 
słuchowej niedotkniętych szumem. Hiper aktywność struktury udziela się neuronom niedotkniętych szumem 
usznym po przez właśnie włókna horyzontalne. W konsekwencji neurony zdrowe zaczynają zwiększać ekscytację 
podobnie jak struktura sąsiednia dotknięta hiperekscytacją.

Diagnostyka i kwalifikacja pacjenta do redukcji szumu usznego powstałego wskutek 
podstawowego modelu i hiperaktywności włókien horyzontalnych.
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Powyższy obrazek przedstawia przykładowy wynik badania audiometrii wysokoczęstotliwościowej gdzie został 
zdiagnozowany nagły ubytek słuchu zaznaczony przerywaną zieloną linią oraz zakres hiper aktywnej struktury 
włókien horyzontalnych. Żółte kółka oznaczają moment w którym pacjent nie słyszał swojego szumu usznego 
po podaniu sygnału, pasmo to nie jest dotknięte ubytkiem słuchu ani nie jest to częstotliwość graniczna. Z kolei 
na zielono zostały zaznaczone kółka które oznaczały wpływ stymulacji i redukcję szumu po podaniu sygnału nad 
zakresem nagłego ubytku słuchu. Zazwyczaj struktura dotycząca hiper aktywnych włókien horyzontalnych jest 
po za zakresem nagłego ubytku słuchu a mimo to ma bezpośredni wpływ na redukcję szumu po podaniu sygnału.



Aby zdiagnozować hiperaktywną strukturę włókien horyzontalnych należy przeprowadzić  
następującą diagnostykę.
 

Audiometria tonalna wysokoczęstotliwościowa

Badania częstotliwości granicznej oraz badanie spontanicznej aktywności synaps 

Badanie hiper aktywności włókien horyzontalnych

Po przebytej diagnostyce pacjent pierw ma dobór technologii redukcji szumu usznego neuromodulacji akustycznej 
CR która ma na celu redukcję szumu usznego wzmocnionego przez hiperaktywne włókna a po zredukowaniu 
hiperaktywnych włókien pacjent przechodzi do dalszego protokołu stymulacji którego za zadanie jest już redukcja 
prawdziwego objawu szumu usznego (jeden z dwóch modeli spontanicznej aktywności bądź wzmocnionej 
synchronizacji ).

Kwalifikacja do terapii Neuromodulacją akustyczną CR

Pacjent słyszy pisk bądź szum z dodatkowo słyszanymi innymi wysokościami dźwięków

Pacjent w teście hiper aktywności włókien horyzontalnych wskazuje kilka częstotliwości położonych daleko od 
występującego zakresu nagłego ubytku słuchu. Które redukują szum uszny.

W badaniu ASSR mierzącej oscylację (rytmikę pracy neuronów), wykazana jest hiperaktywna struktura włókien 
horyzontalnych.

Nagły ubytek słuchu nie dotyczy zakresu rozumienia mowy od 125 Hz do 10 kHz co oznacza, że jest powyżej.

Brak kwalifikacji

Osoba, która ma ubytek słuchu wkraczający już w zakres rozumienia mowy kwalifikuje się na redukcję szumu 
usznego w tym modelu za pomocą aparatu słuchowego szerokopasmowego do 14 kHz. Tak szerokie pasmo 
wzmocnienia pobudzi komórki słuchowe, a następnie odbuduje neurony zwoju spiralnego, które uległy deprywacji 
podczas ubytku słuchu. Dzięki temu procesowi dojdzie do prawidłowej organizacji całej drogi słuchowej i 
przyłączenie neuronów z granicznych częstotliwości do ponownie stymulowanych zakresów. Efektem tego powinien 
być lepszy zakres słyszenia, redukcja szumu usznego oraz redukcja hiperaktywnych włókien horyzontalnych dzięki 
wyrównania poziomu neuroprzekaźnictwa.

Redukcja szumu usznego za pomocą terapii neuromodulacji akustycznej CR

Pacjent otrzymuje przenośne urządzenie o nazwie neuromodulator CR w pełni zaprogramowane do użytku. 
Zadaniem pacjenta jest noszenie urządzenia przez 6-7 godzin przez 2 miesiące. Po odpowiednim okresie stymulacji 
wzmocnienie szumu związane z wzmożoną aktywnością włókien horyzontalnych powinno być zredukowane. Po 
zakończeniu procesu redukcji hiperaktywności włókien horyzontalnych pacjent przechodzi do technologii której 
zadaniem jest redukcja szumu usznego technologią dopasowaną do modelu wzmocnionej synchronizacji bądź 
spontanicznej aktywności synaps.
 



Leczymy szumy uszne


