
      Det aktive øret i støyen
                 eller det intelligente øret

Georg Træland
Sørlandet Sykehus HF

Støykonferanse 28.11.2013





Aage Møller i introduksjonen til 
siste utgave av ”Hearing”
• ”It is now recognized that disorders of 

one part of the auditory system often 
affect the function of other parts of the 
auditory system. This is especially 
apparent with regard to hyperactive 
disorders such as tinnitus and 
hyperacusis….”



Lavere lufttrykk
jo høyere opp

Høyere lufttrykk
jo lavere ned
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ØRETS FØLSOMHET
• 0.0002 µbar

– Da beveger trommehinnen seg 0.5 hundre-miliontedel av en cm
– Dvs: ca en hundredel av diameteren på hydrogen-atomet



Øret
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Det indre øre



Indre og ytre hårceller

 På basilarmembranen sitterer ca. 3.000 
indre hårceller (IHC) og ca. 12.000 ytre 
hårceller (OHC).

 De indre hårceller sitter ordnet i én lang 
rekke, mens de ytre hårceller er plassert i 
trekantformationer, i tre rekker.

 På toppen av cellerne finnes cilier 
(flimmerhår), hvorav OHC’s cilier stikker 
opp i tektorialmembranen. 



Vandrebølgen på basilarmembranen

 Basilarmembranen er ca.      
32 mm lang.

 I den basale enden (ved 
vinduene) er BM 0.1 mm brei, 
mens den i den apikale ende 
(toppen av sneglen) er 0.5 mm 
brei.

 BM er smal og stiv i den 
basale del, mens den gradvis blir 
bredere og mere slapp i den 
apikale del.

 Denne strukturen gir opphav til 
bølgedannelse langs 
membranens lengde, som første 
gang blev observeret av Georg 
von Békésy i 1928.



Gregor Von Békésy
Nobel prisen i medisin 1961



Basilar Membrane Deflections 
In Response To High Frequency Sound

From: Prominade ‘Round the Cochlea
www.iurc.montp.inserm.fr/cric/audition/english/index.htm



Basilar Membrane Deflections 
In Response To Low Frequency Sound

From: Prominade ‘Round the Cochlea
www.iurc.montp.inserm.fr/cric/audition/english/index.htm



Hver kurve repesenterer responsen  
von Bekesy observerte da han 
studerte  reponser på  en plass  langs 
cochlea på sterke stimuli med  en 
rekke frekvenser.

Fra von Bekesy, 1960
Avstand fra stapes

24 mm
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Indre hårceller

(Pickles & Corey, Corey & Hudspeth)

> 2 cm



Tap av ytre hårceller = tap av høreevne

På dette billde er ytre hårceller ødelagte, mens 
indre hårceller fremstår mere intakte.



Ytre hårceller



Det Cortiske Organ
med indre og ytre hårceller

Basilarmembran



Aktivering av hårceller

Til og fra 
hjernen



Indre og ytre hårcellers kopling
 • En rad med indre 

hårceller med 
hovedsakelig 
afferente fibre

• Tre rader med 
ytre hårceller med 
hovedsaklig 
efferente fibre



Midlertidig hørselstap

• TTS eller det midlertidige hørselstap forsvinner etter 
en hvileperiode.

• TTS er størst rett etter arbeidstid
• TTS er størst i den sosialt viktige perioden



Permanent hørselskade (PTS)

• Støyindusert 
PTS eller 
”slitasjeskade”

• Akustisk traume 
etter impulslyd



Kaltenbach et al 2004



Kaltenbach et al 2004



Kaltenbach et al 2004



Tap av fin temporal informasjon
• 20 synapser p. IHC 
• Synapsetap eller IHC tap  redusert 

midling  temporalt “tap”

      Etter :
• Bodian, Lieberman, Moore, 

Pichora-Fuller, Spoendlin, 



IV. Central auditory system (CD, Figure 3.4.14)

•    









Limbiske systemDeteksjon
Subkorikalt filter

Persepsjon & vurdering
Hørsel og andre kortikale områder

Kroppslige reaksjoner
 Autonome nervesystem

Kilde
Cochlea / Hjernestamme

Reaksjon



Det intelligente øre….



Informasjonsstrøm

- de fine strukturer

- kontra og  ipsilateral  signalvei

- det intelligente øre : feedback mekanismer



Opp og nedadgående informasjonsstrøm i 

hørselsbanen  





“The Universal Sense: How Hearing Shapes the 
Mind,”
• When we hear we aren’t just hearing what we 

need to hear. We also hear what’s 
surrounding us — potential information 
sources or sources of problems in our 
environment.

• Listening is a skill that we’re in danger of 
losing in a world of digital distraction and 
information overload

• Hearing is a vastly underrated sense.
• Luckily, we can train our listening just as with 

any other skill







…

Det var alt……………………………





OAE probe på plass.    Forsegler ørekanal og tillater
OAE lydtrykk å nå et målbart nivå.



OAE måling

Vandrebølger



OAE måling

OAE



TEOAE

DPOAE

Figure 1-1

Hear stimulus
(f2/f1 1.2)

Hear stimulus in ear canal;

Hear stimuli
1425&1500Hz

Hear DPOAEs
produced
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