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Er werd gebruik gemaakt van functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) om de lateralisatie 
van de response van de auditieve hersenkernen te bestuderen. Tevens werd de connectiviteit tussen 
auditieve kernen gemeten. Dit gebeurde bij 13 proefpersonen; 8 normaalhorenden en 5 patiënten met 
verworven unilaterale doofheid van het linker oor. Er werden breedbandige stimuli aangeboden op het 
linker en het rechter oor. De intensiteit van de stimuli werd links en rechts gevarieerd. In de MRI-
beelden werden regions of interests (ROIs) gedefinieerd, corresponderend met de cochleaire nuclei 
(CNs), de superieure olijfkernen (OCs), de inferieure colliculi (ICs), de mediale geniculate lichamen 
(MGs) en de auditieve cortices (ACs). Voor iedere ROI werd het signaal van de 10% meest actieve 
voxels gemiddeld. Activatieamplitudes van de ROIs werden bepaald m.b.v. lineaire regressie, en 
connectiviteit tussen ROIs werd uitgevoerd m.b.v. een correlatieanalyse. 
Bij alle normaalhorende proefpersonen werd een fMRI-response gevonden in de ICs, MGs, en ACs. 
Deze activiteit was voornamelijk contralateraal aan het gestimuleerde oor. Voor ongeveer de helft van 
de proefpersonen werd activiteit gevonden in de CNs en SOs. Ook voor de unilateraal dove patiënten 
was de fMRI-response contralateraal voor de IC en MG, als gestimuleerd werd op het horende oor. 
Maar in de cortex was de response meer symmetrisch dan bij de normaalhorenden. In de 
patiëntengroep werden de ipsilaterale neurale banen (aan de zijde van het horende oor) tot aan de 
MG nauwelijks geactiveerd. 
We concluderen dat in de IC, MG en AC betrouwbaar auditieve response kan worden gemeten. Deze 
data geven aanwijzingen voor plastische reorganisatie bij unilaterale doofheid. Deze plasticiteit treedt 
op in de verbindingen van de MG naar de ACs, of tussen de linker en rechter AC. In de hersenstam en 
de thalamus, d.w.z. tot op het niveau van de MG, zijn geen aanwijzingen gevonden voor plastische 
veranderingen als gevolg van de unilaterale doofheid. 
 


