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Uszy są drzwiami do mózgu

Świat zmienił się w kwestii opieki zdrowotnej; wkroczyliśmy 
w nową erę. Zaawansowana wiedza dotycząca plastyczności 
mózgu, deprywacji słuchowej i krytycznego wieku związanego 
z rozwojem języka przesunęła uwagę osób zajmujących się 
problemami słyszenia z ucha do mózgu. Pomimo, że wiedza 
na temat tego jak ucho środkowe, ślimak i nerw słuchowy 
przetwarzają dźwięk/wibracje jest niezwykle istotna, to 
jednak zrozumienie jak mózg interpretuje elementy językowe 
jest jeszcze ważniejsze. Ucho to struktura, która wychwytuje 
dźwięk i przekazuje informacje słuchowe do mózgu, jednakże 
to mózg odpowiedzialny jest za przetwarzanie języka. Zatem 
słyszenie może być definiowane jako percypowanie przez mózg 
informacji słuchowych. 

Zarządzanie słyszeniem przeskoczyło na nowy poziom - teraz 
uznajemy mózg za punkt końcowy wszelkich informacji 
słuchowych. Pomimo, że źródłem niedosłuchu prawie zawsze 
jest ucho zewnętrzne, środkowe lub wewnętrzne, to jednak 
“słyszenie” rozumiane jako przetwarzanie i konstruowanie 
znaczącej informacji językowej wymaga aktywnego udziału 
i interakcji wielu obszarów mózgu. 

Z tym dokumentem profesjonaliści zajmujący się problemem 
niedosłuchu u dzieci zdobędą podstawy wiedzy na temat 
neuroplastyczności i deprywacji słuchowej i będą mogli 
wykorzystać te informacje podczas konsultacji. Dzięki temu, 
rodzinom, które jako sposób komunikacji wybrały słuchanie 
i język mówiony, będą mogli wyjaśnić czym jest niedosłuch 
i jakie korzyści płyną z zastosowania konkretnych technologii.

Wstęp Narracja drzwi-mózg: Niedosłuch ma 
wpływ nie tylko na uszy

Ponieważ około 95% dzieci z niedosłuchem rodzi się w rodzinach 
słyszących i mówiących (Mitchell & Karchmer, 2004) nasza 
rozmowa z rodzinami na temat niedosłuchu może być prze-
niesiona do tej nowej ery. Profesjonaliści z dziedziny protetyki 
słuchu muszą zacząć od połączenia kropek pomiędzy ubytkiem 
słuchu, nerwową deprywacją słuchową, plastycznością mózgu, 
rozwojem umiejętności czytania i pisania, a technologiami 
słuchowymi - oraz wyjaśnienia tych kluczowych aspektów 
rodzinom. 

Rozmowa o niedosłuchu zaczyna się od dyskusji na temat 
“dźwięku”. Dźwięk jest bardziej wydarzeniem niż nazwą czy 
etykietą. Możesz na przykład “zobaczyć tatę” ale nie możesz 
“usłyszeć taty” jeśli on aktywnie czegoś nie robi. Możesz usłyszeć 
jak tata chodzi, śmieje się, rozmawia, pisze na klawiaturze, 
gotuje itd. Słyszysz tatę wykonującego jakąś aktywność lub akcję 
- angażującego się w wydarzenie. Wydarzenie tworzy wibracje. 
Wibracje te wychwytywane są przez “ścieżkę słuchową” 
i wysyłane do mózgu jako energia do kodowania i odebrania 
informacji jako dźwięk. Sygnał to czasowe wydarzenie, a nie 
przestrzenna etykieta (Boothroyd, 2014). 

Ludzie posiadają wiele niesamowitych struktur sensorycznych, 
które wyłapują dane środowiskowe i przekształcają te informacje 
w chemiczno-elektryczne oraz neuro-elektryczne impulsy. 
Impulsy te mogą być analizowane przez mózg np.:

     Zapach czujemy mózgiem; nos jest ścieżką do     
       mózgu dla bodźców węchowych, ale percepcja
       zapachu następuje w mózgu
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 Widzimy mózgiem; oczy są wejściem do mózgu dla 
informacji optycznych, ale rzeczywiste rozumienie tego 
co widzimy zachodzi w mózgu.

 Słyszymy mózgiem; uszy są drzwiami do mózgu dla 
sygnałów/informacji dźwiękowych, rzeczywiste 
słyszenie odbywa się w mózgu, a nie uszach.  

Idąc tym tropem niedosłuch będzie przede wszystkim 
problemem mózgu - a nie ucha. 

Kontynuując tę analogię w rozmowach z rodzinami, niedosłuch 
może być opisywany jako problem drzwi. Niedosłuch utrudnia 
przejście na różne sposoby i w różnych stopniach, od małej 
przeszkody do całkowitego zablokowania, zapobiegając 
przedostaniu się wyraźnego sygnału dźwiękowego przez drogę 
słuchową do mózgu. Nauka mówienia, czytania i zdobywanie 
wiedzy o świecie wymaga informacji słuchowych. Brak wyraźnej 
informacji w mózgu to duży problem, który będzie miał wpływ 
na naukę słuchania, mówienia, czytania i rozwijania relacji 
społecznych dziecka. Na szczęście istnieje sposób na przebicie 
się przez te drzwi — technologie słuchowe. 

Technologie słuchowe (takie jak aparaty słuchowe, implanty 
ślimakowe, urządzenia zakotwiczone w kości czy systemy 
zdalnych mikrofonów) są zaprojektowane tak, aby przebić się 
przez te drzwi i umożliwić aktywację, stymulację i rozwój ścieżki 
nerwowej drogi słuchowej dzięki informacjom słuchowym,  
włączając w to język mówiony. Zatem celem korzystania 
z technologii słuchowych jest dostarczenie informacji słucho-
wych poprzez drzwi, do mózgu. Nie ma innego powodu. To, że 
dziecko słyszy i mówi nie jest determinowane przez 16 000 (lub 
znacznie mniej) komórek słuchowych lub przez 30 000 włókien 
nerwu słuchowego, ale przez 100 miliardów neuronów w mózgu, 
przetwarzających 100 trylionów instrukcji na sekundę (Kral et 
al., 2016). Badania pokazują, że uzyskanie najlepszych 
możliwości słuchania, mówienia oraz nauki czytania i pisania 
wymaga możliwie najwcześniejszej diagnostyki i wspomagania 
technologiami (Dettman et al., 2016; Dillon, Cowan and Ching, 
2013; McCreery et al., 2015; Sininger, Grimes, and Christensen, 
2010). 

Gdy technologie słuchowe przełamią drzwi i dostarczą 
informacje do mózgu, mózg ten musi być stymulowany 
i wzbogacany o wiedzę (Hart and Risley, 1999; Hirsh-Pasek 
i inni, 2015; Suskind, 2015). Zatem dopasowanie przez 
specjalistę odpowiedniego “urządzenia otwierającego drzwi” 
to zaledwie pierwszy krok w rozwoju sieci neuronowej dziecka 
i bazy wiedzy.Następnie dziecko musi korzystać z aparatu 
słuchowego przez co najmniej 10 godzin dziennie i przesiąkać 
rodzinnym bogatym językowo środowisku, a dodatkowo być
wspomagane treningami słuchowymi i pracą z logopedą
(McCreery et al., 2015). Dla optymalnego rozwoju mózgu dziecka 
należy zachęcać członków rodziny do mówienia, czytania 
i śpiewania dziecku w ojczystym języku.

Najważniejsze jest to, żeby niemowlęta i dzieci - ich mózgi -  
miały dostęp do zrozumiałej mowy i istotnej informacji 
słuchowej tak wcześnie jak to tylko jest możliwe, by w pełni 
rozwinąć i połączyć obszary słuchowe mózgu w celu optyma-
lizacji zdolności językowych, umiejętności czytania i pisania 
a także zwiększenia inteligencji (Kral & Sharma, 2012). 
Słuchanie to kroki milowe umiejętności poznawczych. 

Badania nad rozwojem mózgu pokazują, że stymulacja 
sensoryczna ośrodków słuchowych w mózgu rzeczywiście 
wpływa na organizację w nim ścieżek słuchowych (Kral i inni, 
2016). Wspieranie rodziców i opiekunów poprzez rozmowę 
o drzwiach/mózgu zapewnia im podstawową wiedzę 
z zakresu neurologii. 

Neuroplastyczność odnosi się do możliwości rozwoju 
i plastyczności mózgu oraz umiejętności dostosowania struktur
mózgu (Chermak, Bellis & Musiek, 2014; Kilgard, Vasquez, 
Engineer, & Pandya, 2007). Neuroplastyczność jest największa 
w pierwszych 3,5 latach życia (Sharma, Campbell & Cardon, 
2015). Im młodsze niemowlę tym większa jest neuroplstyczność 
jego mózgu (Kral, 2013). Szybki wzrost mózgu noworodka 
wymaga szybkiej interwencji, na ogół wzmocnienia lub/i im-
plantacji ślimakowej oraz kompleksowego programu interwencji 
promującego rozwój umiejętności słuchowych. Jeśli wyraźna 
całkowita informacja słuchowa zostaje odebrana, mózg zostanie 
zorganizowany właśnie w ten sposób. Jeśli z kolei ubytek słuchu 
spowoduje, że dźwięki mowy częściowo lub w całości zostaną 
przefiltrowane przed dotarciem do ośrodków słuchowych 
w mózgu, wówczas ten zostanie inaczej zorganizowany i odczuje 
brak niezbędnych informacji dźwiękowych (Kral i inni, 2016). 

Badania naukowe pokazują, że jeśli mózg nie ma dostępu do 
zrozumiałej mowy we wczesnych latach życia dziecka, wówczas 
znacząca, wejściowa informacja słuchowa nie koordynuje akty-
wności pomiędzy korą słuchową pierwotną i wtórną (Kral i inni, 
2016). Dodatkowo stymulacja słuchowa w krytycznym okresie 
rozwoju języka wiąże się z nieuporządkowanymi połączeniami 
funkcjonalnymi oraz interakcjami pomiędzy pierwotną i wtórną 
korą słuchową, co utrudnia uczenie się słuchania (Kral i Lenarz, 
2015). Brak połączeń pomiędzy korą słuchową pierwotną 
i wtórną ma ogromny wpływ na naukę słuchania i mówienia. 
Gdy sygnały akustyczne nie są skutecznie transmitowane 
z kory słuchowej pierwotnej do wtórnej, wówczas kora słuchowa 
wtórna nie może przekazać języka mówionego oraz innych 

Rozwój słuchowy mózgu
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istotnych informacji akustycznych do pozostałych części 
mózgu, po to by stworzyć znaczenie i wiedzę słuchową; ten 
negatywny proces nazywany jest “degradacją końcową”. Kral 
wykorzystuje ten interdyscyplinarny model głuchoty do 
wyjaśnienia międzyosobniczych różnic w skuteczności działania 
implantów ślimakowych. (Kral i inni, 2016). 

Deprywacja słuchowa 

Mózg to dynamiczny, samodzielnie organizujący się system, 
rozwijający się w oparciu o wzajemne interakcje pomiędzy 
aktywnością nerwową a stymulacją ze środowiska (Cardon, 
Campbell, & Sharma, 2012). Dlatego w przypadku braku 
informacji słuchowej w strukturach mózgu zachodzą zmiany. 
Deprywacja słuchowa ma ogromny wpływ na rozwój mózgu, 
ponieważ oddziałuje na zdolność przetwarzania informacji 
słuchowych nawet poza układem słuchowym (Kral & Sharma, 
2012). Jeśli ucho/ drzwi pozostają zamknięte, efektywne 
połączenia w mózgu zmieniają się w obrębie układu słuchow-
ego, między systemami sensorycznymi, między systemem 
słuchowym a ośrodkami pełniącymi funkcje neurokognitywne 
wyższego rzędu (Kral i inne, 2016). W rezultacie, ograniczenia 
doświadczeń słuchowych w trakcie rozwoju mogą wpływać 
na funkcjonowanie neurokognitywne znacznie wykraczające 
poza język mówiony.

Dowody na to jak istotne jest neuronowe
wzbogacanie słyszenia 

W przeciwieństwie do naszych oczu, uszu nie możemy 
„zamknąć”. Mózg dziecka słyszącego prawidłowo odbiera bodźce 
słuchowe przez 24 godziny dziennie. Mózg dziecka z niedo-
słuchem ma dostęp do dźwięków tylko wtedy, kiedy dziecko 
nosi pomoc słuchową – czyli znacznie krócej niż 24 godziny. 
Niestety żadne z obecnych na rynku pomocy słuchowych, 
włączając w to aparaty słuchowe i implanty ślimakowe, nie są 
zaprojektowane do użytku przez 24 godziny. A jednak nasze 
mózgi są zaprojektowane do ciągłej stymulacji słuchowej, nawet 
podczas snu. Rodzice dzieci niedosłyszących często zgłaszają, 
że chciałyby one nosić aparaty słuchowe nawet podczas snu. 
Kolejnym dowodem na to jak ważne jest słyszenie jest fakt, że 
ucho wewnętrzne jest w pełni rozwinięte przed piątym 
miesiącem ciąży. Zatem typowo rozwijający się płód ludzki ma 
potencjalnie 4 miesiące stymulacji słuchowej mózgu w macicy 
(Simmons, 2003). Moon i inni (2013) odkryli, że percepcja fon-
etyczna niemowląt może być mierzona wkrótce po urodzeniu, 
poprzez obserwowanie różnic w odpowiedzi na znane i nieznane 
samogłoski. Zatem język otoczenia taki jak mowa matki, do 
którego mózg płodu jest przyzwyczajany w macicy, wpływa na 
percepcję języka rodziny na poziomie fonetycznym. 

Około roczne dziecko, które słyszy prawidłowo, po 16 miesiącach 
znaczącej interakcji słuchowej (włączając w to czas przed 
narodzinami), zaczyna wymawiać słowa. Kluczowe jest tutaj, aby 
“okres słuchania” nie został pominięty, ponieważ każdy miesiąc, 
w którym dźwięki nie docierały do mózgu będą musiały być 
nadrobione (Hirsh-Pasek i inni, 2015). Mózg wymaga dużego 
doświadczenia słuchowego, aby móc właściwie zorganizować 
swoją pracę z sygnałem mowy. Co ważne, noworodki muszą 
również słyszeć własną wokalizację, ponieważ tworzą w ten 
sposób słuchowe sprzężenie zwrotne motywujące do częstej, 
wczesnej wokalizacji (Fagan, 2014). 

Słyszenie i słuchanie - czy to jest to samo? 

Istnieje różnica pomiędzy słyszeniem a słuchaniem. Słyszenie 
to percepcja informacji słuchowej przez mózg, jako rezultat 
odebrania danych słuchowych przez ucho / drzwi. Z drugiej 
strony słuchanie to celowe zwrócenie uwagi na informację 
słuchową czego dowodem jest aktywacja kory przedczołowej 
(Musiek, 2009). 

Dziecko musi mieć dostęp do słyszenia zanim nauczy się 
słuchać. W skoncentrowanym na rodzicu podejściu do nauki 
słuchania i języka mówionego, rodzice oraz specjaliści skupiają 
się na wykorzystaniu strategii interwencyjnych do rozwoju 
i poprawy słuchania, języka mówionego a także umiejętności 
poznawczych dziecka dzięki wykorzystaniu technologii 
dopasowanej i zaprogramowanej przez protetyka słuchu (Cole 
i Flexer, 2016; Dornan i inni, 2010; Estabrooks, MacIver-Lux 
i Rhoades, 2016). 

Aby mózg dziecka potrafił zarówno słuchać jak i słyszeć 
konieczne jest zwrócenie uwagi na pamięć roboczą oraz 
umiejętność skupienia. Treningi powinny odbywać się w sprzyja-
jących akustycznie warunkach (Doidge, 2007). Rozbudowane 
doświadczenia słuchowe tworzą podstawę neurobiologiczną 
nie tylko dla języka mówionego oraz umiejętności czytania 
i pisania, ale również dla odpowiednich do wieku umiejętności 
społecznych i poznawczych.   

Wzbogacanie mózgu jest koniecznością 

W przeciwieństwie do innych organów mózg dziecka po 
urodzeniu nie jest w pełni rozwinięty; rozwój mózgu jest 
całkowicie uzależniony od doświadczenia środowiskowego (Kral 
i Lenarz, 2015; Suskind, 2015). Właśnie dlatego, w pierwszych 
trzech latach życia dziecka, fundament myślenia i uczenia się 
jest budowany przez rodziców w rozmowach i interakcji 
z dzieckiem (Caskey et al., 2011; Cole i Flexer, 2016).  

Ponieważ język / informacje są najlepiej pozyskiwane przez 
interakcje społeczne i rozmowy z osobami, które kochają
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dziecko dlatego na ogół to właśnie rodzice zostają pierwszymi 
nauczycielami dziecka. To oni przekazują mu wiedzę i język 
domowy (Chen et al., 2012; Hirsh-Pasek i inni, 2015). W ten 
sposób, od samego początku, rodziny przekazują dziecku język, 
który znają najlepiej, niezależnie od tego czy jest to angielski, 
hiszpański, rosyjski czy migowy itp. w celu rozwoju jego 
mózgu  i wiedzy. (Chen et al., 2012; Hirsh-Pasek, i inni, 2015; 
Suskind, 2015).   

Codzienne czytanie na głos

Wszystkim dzieciom, a zwłaszcza tym z niedosłuchem powinno 
się codziennie czytać na głos. Badania pokazują, że czytanie 
na głos jest jedną z najważniejszych aktywności jakie możemy 
wykonywać z dziećmi (DesJardin et al., 2017). Dlaczego?  

Robertson (2014) wyjaśnia: 

 Ekspozycja na bajki zapewnia największy wkład w rozwój 
słownictwa przedszkolaka 

 W porównaniu z innymi aktywnościami to właśnie 
podczas głośnego czytania pojawia się najwięcej rozmów 
między dziećmi i rodzicami 

 Dzieci, którym czyta się na głos uczą się dwukrotnie 
więcej nowych słów

Podsumowanie 

W tym dokumencie zaproponowano narrację, która omawia 
niedosłuchy oraz technologie w sposób odpowiedni dla rodzin. 
Ponieważ 95% dzieci z niedosłuchem to dzieci urodzone
w rodzinach słyszących, zatem słyszenie i posługiwanie się 
językiem mówionym będzie pożądane dla większości z nich.
Rodziny potrzebują wsparcia, by mogły zrozumieć co jest 
potrzebne, aby osiągnąć to czego pożądają. 

Poniżej znajdują się punkty, które podsumowują ten sposób 
narracji dla rodziców i specjalistów: 
 Uszy są drzwiami do mózgu 

 Słyszenie następuje w mózgu ponieważ słuchamy 
i rozumiemy mózgiem a nie uszami 

 Dźwięk = informacja słuchowa = wiedza 

 Słuchanie to kroki milowe umiejętności poznawczych 
 Niedosłuch to problem przejścia przez drzwi, który 
można rozwiązać  
 Współczesne technologie słuchowe pokonują barierę 

drzwi i dostarczają informacje do mózgu 
 Technologie słuchowe powinny być noszone przez co 

najmniej 10 godzin dziennie 
 Więcej lepszej jakości informacji dostarczonych do 

mózgu oznacza silniejsze, lepiej rozwinięte połączenia 
neuronowe i uzyskiwanie większej wiedzy 

 Z dziećmi trzeba codziennie rozmawiać w ich ojczystym 
języku 

 Czytanie na głos to najlepszy sposób na wsparcie 
rozwoju mózgu dziecka  
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