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Hoe Hoe verandert het centraal auditieve systeem als verandert het centraal auditieve systeem als 
gevolg gevolg van (van (perifeerperifeer) ) gehoorverliesgehoorverlies??

InleidingInleiding

Waarom belangrijkWaarom belangrijk??

Rol centraal auditieve systeem bijRol centraal auditieve systeem bij
•• Cochleaire implantatieCochleaire implantatie
•• TinnitusTinnitus



Perifeer vsPerifeer vs. . centraalcentraal
Centraal auditiefCentraal auditief
systeemsysteem

Perifeer auditiefPerifeer auditief
systeemsysteem



Verhoogde doorbloedingVerhoogde doorbloeding

Functionele MRI (fMRI)



Sparse imagingSparse imaging
Spaarzaam afbeeldenSpaarzaam afbeelden
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Het centraal auditieve systeemHet centraal auditieve systeem
•• CN = Cochlear NucleusCN = Cochlear Nucleus
•• SO = Superior OliveSO = Superior Olive
•• IC = Inferior IC = Inferior ColliculusColliculus
•• MG = MedialMG = Medial Geniculate Geniculate 

BodyBody
•• AC = Auditory CortexAC = Auditory Cortex
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fMRIfMRI: : paracoronaal scanvolumeparacoronaal scanvolume
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Slices:Slices:
12 x 2.5 mm12 x 2.5 mm
=30 mm=30 mm



Materiaal Materiaal en en MethodesMethodes
Normaal horendenNormaal horenden

•• 8 8 normaal horende proefpersonennormaal horende proefpersonen: <20 dB HL: <20 dB HL

•• Stimuli:Stimuli:
•• Breedbandige Breedbandige stimuli (“stimuli (“wittewitte” ” ruisruis, , gerippelde ruisgerippelde ruis))
•• 0, 40, 70 dB SL0, 40, 70 dB SL
•• Links/RechtsLinks/Rechts
•• totaal totaal 9 9 stimulusconditiesstimuluscondities



Normaal horendNormaal horend, , stimulatie rechteroorstimulatie rechteroor
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Normaal horendNormaal horend, , stimulatie linkeroorstimulatie linkeroor
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Analyse connectiviteitAnalyse connectiviteit
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Connectiviteit normaalhorendheidConnectiviteit normaalhorendheid
ββ>0.35>0.35
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Materiaal Materiaal en en MethodesMethodes
EeEenorigennorigen

•• 5 5 eenorige eenorige patipatiëëntennten
•• Doofheid sinds leeftijd Doofheid sinds leeftijd 66--36 36 jaarjaar
•• 4x links 4x links doofdoof, 1x , 1x rechts doofrechts doof ((≥≥100 dB HL)100 dB HL)
•• Horende oorHorende oor: <20 dB HL: <20 dB HL

•• Stimuli:Stimuli:
•• Breedbandige Breedbandige stimuli (stimuli (witte ruiswitte ruis, , gerippelde ruisgerippelde ruis))
•• 0, 40, 70 dB SL0, 40, 70 dB SL
•• Links/RechtsLinks/Rechts
•• totaal totaal 9 9 stimulusconditiesstimuluscondities



EenorigEenorig; ; wat te verwachtenwat te verwachten??
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Links Links doofdoof, , stimulatie rechteroorstimulatie rechteroor
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Links Links doofdoof, , stimulatie stimulatie dove dove ooroor
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ConnectiviteitConnectiviteit;; eenorigheideenorigheid
ββ>0.35>0.35
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Samenvatting connectiviteitSamenvatting connectiviteit
ββ>0.35>0.35
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DiscussieDiscussie

•• Resultaten Resultaten consistentconsistent met ABRmet ABR--EEGEEG gegevensgegevens
•• Maturatie Maturatie van de van de hersenstam hersenstam tot op 2 tot op 2 jaar jaar 
•• Maturatie Maturatie van de cortex totvan de cortex tot op op volwassen leeftijdvolwassen leeftijd



DiscussieDiscussie

•• Is Is er echt geen plasticiteiter echt geen plasticiteit??
•• MRI responseMRI response

•• EEéén n of of enkeleenkele responseparameters responseparameters per nucleusper nucleus
•• fMRI fMRI meet meet vooral excitatievooral excitatie
•• Geen temporele informatieGeen temporele informatie

•• Subtiele plastische veranderingen zouden gemist Subtiele plastische veranderingen zouden gemist 
kunnen worden bij kunnen worden bij MRIMRI



DiscussieDiscussie

•• Tinnitus in Tinnitus in het het dove dove oor oor is is een veel voorkomend symptoomeen veel voorkomend symptoom

•• Tinnitus Tinnitus ⇔⇔ Balans tussen Balans tussen excitation and inhibitionexcitation and inhibition

•• Bij Bij éééénorigheidnorigheid::
•• Geen excitatie Geen excitatie door door het het dove dove ooroor
•• Blijvend verstoorde balans tussen excitatie Blijvend verstoorde balans tussen excitatie en en inhibitie inhibitie in de in de 

contralaterale contralaterale IC en MGIC en MG
•• Generatie Generatie van van een patroon een patroon van neural van neural excitatie excitatie in de in de 

contralaterale contralaterale IC en/of MG IC en/of MG dat wordt geïnterpreteerd als dat wordt geïnterpreteerd als 
tinnitus in tinnitus in het het dove dove ooroor..



ConclusieConclusie
•• Met Met fMRI kan auditieve fMRI kan auditieve response response worden gemeten worden gemeten in in 

de de hersenstamhersenstam, thalamus en cortex, thalamus en cortex
•• De De lateralisatie lateralisatie van van deze deze response is consistent met response is consistent met 

resultaten resultaten in in proefdierenproefdieren
•• Bij Bij eenorigheid reorganiseert eenorigheid reorganiseert de responsede response

•• WEL in de cortexWEL in de cortex
•• NIET in de NIET in de hersenstam hersenstam en thalamusen thalamus
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