
Słuch



SŁUCH

• Przykład mechanorecepcji

• Zadanie:

– detekcja i postrzeganie (rozumienie) dźwięków 

– rozpoznawanie ich źródła (kierunku skąd dochodzą)

• Analogie do organu przedsionkowego (oraz linii 

bocznej ryb) 

– Przekształcone komórki nabłonkowe (neuronalne?)– tzw. 

komórki włoskowate („rzęsate”)

– stereocilia

– Środowisko wodne



v = f λ

• Dźwięk to podłużna oscylacja (fala) ciśnienia powietrza o częstotliwości 
sięgających wielu tysięcy Hz.



Cechy fizyczne dźwięku:

•

– interferencja, 

– dyfrakcja (zmiana kierunku 
rozchodzenia się fali na krawędziach), 

– refrakcja (zmiana kierunku i prędkości i 
długości fali po przejściu do innego 
ośrodka)



• Interferencja (nakładanie się)

• Dyfrakcja (ugięcie)

• Refrakcja 



• Superpozycja fal (2 składowe drgań 

widełek stroikowych); 
• początkowo i po wygaśnięciu składowej o dużej 

częstotliwości (dolny wykres)

http://www.comdis.wisc.edu/vcd202/motion2.html
http://www.comdis.wisc.edu/vcd202/motion3.html


Intensywność dźwięku = I

I = W/A
W (moc); A (powierzchnia)

Dla punktowego źródła dźwięku fala rozchodzi się 
w postaci kulistej 

A = 4π r 2

Stąd

I = W/4π r 2

Intensywność dźwięku zmniejsza się z kwadratem 
odległości

Natomiast amplituda ciśnienia fal dźwiękowych 
zmniejsza się odwrotnie proporcjonalnie do odległości 

(amplituda jest proporcjonalna do pierwiastka kw. z intensywności)

(przy braku absorpcji) 



Amplituda ciśnienia dźwięku wyrażana jest w skali 
logarytmicznej (decybele dB) 

od 0 dB (komar z odl. 3m) 

do 120 dB. (próg bólu - gwizd lokomotywy z odl. 1m)

Po = 20 µPa

Dla progu 0dB ruch drobin powietrza wynosi zaledwie ok. 
0,01 nanometra ! (trylionowa część Wata / m2) intensywność 

dżwięku

źródło dźwięku mocy 1 Wata i częstotliwości 3 kHz 
mogłoby być słyszalne z odległości 450 km ! 

Ucho reaguje logarytmicznie na zmiany siły dźwięku.



Skala w decybelach

• 100 10 000 000 000 klakson z odl 7 m

• 90 1 000 000 000

• 80 1 00 000 000

• 70 10 000 000 odkurzacz

• 60 1 000 000 rozmowa

• 50 100 000

• 40 10 000

• 30 1 000 szept z odl 1 m

• 20 100 szelest lisci

• 10 10 „cisza”

• 0 1

• -10 0,1



• Dźwięk jest nośnikiem bardzo wielu często kluczowych 
dla przeżycia osobnika informacji

• Brak „pierwotnej mapy przestrzennej” 

• Obwodowy narząd słuchu obfituje w unikalne 
„rozwiązania techniczne” (specyficzne białka, skład 
endolimfy)

• Złożone mechanizmy odkodowania informacji zawartej w 
fali dźwiękowej implikują złożone mechanizmy 
neuronalne realizowane na wielu piętrach OUN

• „droga” słuchowa jest najbardziej skomplikowanym 
szlakiem ze wszystkich szlaków czuciowych



Receptory dźwięku i ich 

interpretatory („procesory”)

• Pola powierzchni prostokątów proporcjonalne do 
liczby neuronów

• Czerwone:

• A) wewnętrzne i B) zewnętrzne kom. rzęsate

• Niebieskie: 

• 1) zwój spiralny,2) jadra slimakowe, 3) kompleks 
górnej oliwki i wstęga boczna, 4) wzgórki dolne, 5) 
przyśrodkowe ciało kolankowate, 6) kora słuchowa

1 2 3 4
5

6

A

B



• Słuch człowieka (w okresie dzieciństwa) wrażliwy jest na 
zakres częstotliwości: od ok. 20Hz do 20 000 Hz 
(najwrażliwszy w zakresie 1-4 kHz)* 

• Dorośli nie słyszą powyżej 16 kHz (co można wykorzystać…) 

• Większość energii dźwiękowej zawartej w mowie jest 
przenoszona w zakresie częstotliwości od 0,25 kHz do 3 kHz. 

• Słuch jest najbardziej wrażliwy w zakresie częstotliwości około 
3 kHz (takie częstotliwości również działają silnie 
uszkadzająco!) 

• Potencjały receptorowe komórek rzęsatych są przekształcane 
i kodowane w potencjały czynnościowe nerwu słuchowego. 

* U nietoperzy próg zaczyna się od 20 kHz a kończy na 200 kHz



• Wytrawny muzyk może rozróżnić różnicę 1 

Hz pomiędzy tonem 1000 Hz i 1001 Hz

• Potrafimy rozróżnić brzmienie 

poszczególnych instrumentów w orkiestrze 

a dyrygent potrafi wskazać drobne błędy 

intonacji 



Ucho zewnętrzne:
pozwala na lokalizację źródła nawet przy słyszeniu jednousznym – szczególnie  

lokalizację wysokości z której dochodzi dźwięk. 

(składowe wysokiej częstotliwości dźwięków są lepiej przewodzone jeśli ich 

źródło jest wyżej)



12.3  The human ear. (Part 2)



WZMOCNIENIE FALI GŁOSOWEJ W UCHU ŚRODKOWYM

Ucho środkowe pozwala na: 

- przeniesienie fali ze środowiska powietrznego na 
wodne ślimaka 

(normalnie dźwięk raczej odbija się od powierzchni wody). 

- silne wzmocnienie fali dźwiękowej

(powierzchnia błony bębenkowej 35 razy większa niż okienko 
owalne, do którego przylega strzemiączko) - zysk ciśnienia 
wynosi ok. 25-30 dB 



Mięśnie ucha wewnętrznego
Zmniejszają amplitudę fali dźwiękowej 

dochodzącej do ślimaka

napinacz błony bębenkowej
n.V 

m. 
Strzemiączkowy
n. VII 



Oba mięśnie ucha wewn. Zmniejszają amplitudę

fali dźwiękowej dochodzącej do ślimaka

• napinacz błony bębenkowej 
– Unerwienie przez n. V

– Skurcz mięśni powoduje zmiejszenie amplitudy fali 
dźwiękowej 

– Zmniejszenie słyszalności własnego żucia oraz 
własnej mowy

• m. strzemiączkowy 
– Unerwienie n.VII

– Błyskawiczna atenuacja nawet o 40 dB bardzo 
silnego dźwięku

– Porażenie (np. idiopatyczne Bell’a) powoduje 
hyperacusis



Figure 10-19: Sound transmission through the ear



12.4  The cochlea, viewed face-on and in cross section. (Part 2)



12.4  The cochlea, viewed face-on and in cross section. (Part 3)

• 3500 wewnętrznych komórek włosowatych

• 14 000 zewnętrznych komórek włosowatych



12.6  Movement of the basilar membrane bends the stereocilia of the 

hair cells. (Part 1)



12.5  Traveling waves along the cochlea. (Part 1)

• Koncepcja Georga Von 

Bekesy (Nobel 1968)



12.5  Traveling waves along the cochlea. (Part 2)



• W ślimaku następuje dekompozycja dźwięku na 

sinusoidalne komponenty z zachowaniem 

częstotliwości, amplitudy i fazy

• Tonotopia : różnice wrażliwości na 

poszczególne częstotliwości w zależności od 

miejsca wzdłuż przebiegu ślimaka. Zależność ta 

(„separacja” częstotliwości) jest utrzymywana w 

przebiegu centralnych szlaków słuchowych w 

mózgu





12.7  The structure and function of the hair bundle in 

vestibular and cochlear hair cells.



12.10  The stereocilia of the hair cells protrude into the endolymph.

Stria vascularis: 

wydzielanie potasu

Komórki rzęsate operują 

jakby w dwóch 

kompartmentach, każdy z 

inną równowagą Nernsta 

dla K.

Jony potasu zarówno

depolaryzują (wchodząc

od scala media)

jak i repolaryzują

(wychodząc do scala

tympani)

kwas etakrynowy jest 
ototoksyczny ponieważ 
uszkadza wydzielające 
potas komórki stria 
vascularis

Tzw potencjał endolimfatyczny 



Skład endo i perilimfy
• Różnica potencjału między endolimfą i cytoplazma 

komórek rzęsatych = 120-150mV 



12.8  Mechanoelectrical transduction mediated by hair cells.

Synapsa na złączu komórki włosowatej i obwodowego aksonu neuronu 

zwoju spiralnego ślimaka - transmiter: najprawdopodobniej Glu

Otoferlin – detektor Ca  - mechanizm otwarcia pęcherzyków synaptycznych

Adaptacja (ubytek neurotransmitera) odpowiedzialna za tzw. maskowanie

recepcji dźwięku

Kanały potasowe 

TRPA1

(transient receptor 

potential) (?)

1. Volatege-dependent 

Ca  channels

2. Ca-dependent K 

channels



Hyper i depolaryzacja 

– oba stany uczestniczą w kodowaniu bodźca (dźwięku)

Dla progu słyszalności uwalnianie neurotransmitera reaguje na skrajnie 

minimalne potencjały receptorowe 100 μV.



• Czy komórka 

włosowata (rzęsata) 

może być uznana za 

rodzaj neuronu?

– Za: Tworzy synapsę (a 

także jest 

postsynaptyczna)

– Przeciw: Nie wytwarza 

jednak potencjałów 

czynnoścowych 



12.9  Mechanoelectrical transduction mediated by vestibular hair cells. 

(Part 3)

• Oscylacyjne zmiany 
potencjału receptorowego 
dokładnie powielają 
przebieg pobudzenia 
mechanoreceptora aż do 
3kHz (u człowieka) 

• zmniejszanie amplitudy 
wahań potencjału 
receptorowego wraz ze 
wzrostem częstotliwści

• powyżej 3 kHz zanika 
komponenta zmienna (a.c.)  
(hyper/depolaryzacja),

• dalej utrzymuje się 
komponenta 
depolaryzacyjna (d.c.) 
potencjału receptorowego 
(„rektyfikacja”)



Oscylacyjne zmiany potencjału receptorowego

• A0 27.5000

• A1 55.0000

• A2 110.000 

• A3 220.000

• A4 440.000

• A5 880.000

• A6 1760.00

• A7 3520.00

• C8 4186.01

C7 - 2093.00 

F♯7- 2959.96

http://en.wikipedia.org/wiki/Eighth_octave_C


Krzywa strojenia (tuning curve) włókien nerwowych
Selektywna wrażliwość poszczególnych włókien nerwowych otrzymujących 

impulsację z wewnętrznych komórek włosowatych, 

Tuning curve tip (częstotliwość charakterystyczna włókna, dla której włókno 

jest najbardziej wrażliwe) 

wynik działania zewnętrznych komórek włosowatych silnie 

wzmacniających selektywność częstotliwościową



12.11  Response properties of auditory nerve fibers. (Part 1)

krzywe strojenia (tuning curves)



12.11  Response properties of auditory nerve fibers. (Part 2)



12.11  Response properties of auditory nerve fibers. (Part 3)

• Phase-locking – odwzorowanie fazy drgania w fazie 
potencjału receptorowego

•odstępy czasu pomiędzy potencjałami czynnościowymi są równe okresowi drgań 

fali (lub jej całkowitym wielokrotnościom)

•Phase-locking jest wierne dla niższych częstotliwości (<3kHz). Powyżej 3kHz 

kapacytacja komórek włosowatych powoduje zanikanie phase-locking.



• Phase-coding (phase-locking)



• Volley principle of 

hearing

• („salwowa/potokowa” 

zasada – teoria słuchu)

„kolektywne odwzorowanie”:

Kilka włókien nerwowych operujących zgodnie z „phase-

locking” traktowanych łącznie idealnie odwzorowuje 

częstotliwość zmian potencjału receptorowego komórek 

włosowatych ('Volley Theory of hearing.‘). 



• Kodowanie „siły” dźwięku we włóknie 

nerwu słuchowego

– Hipoteza kodowania w częstotliwości (firing 

rate hypothesis)

– Hipoteza ilości aktywowanych neuronów 

(number of neurons hypothesis) – wraz ze 

wzrostem natężenia dźwięku aktywują się nie 

tylko „dostrojone” a zarazem zwykle 

wysycone neurony (włókna nerwu 

słuchowego) ale również sąsiednie które nie 

są wysycone



• Kodowanie częstotliwości

– Kodowanie lokalizacyjne (Place code) oparte 

o zasadę tonotopii (dla wysokich 

częstotliwości powyżej 3-4 kHz)

– Kodowanie fazy (dzięki „phase-locking”) dla 

niskich częstotliwości poniżej 200 Hz

– Kodowanie mieszane 



ROLA ZEWNĘTRZNYCH KOMÓREK 
WŁOSOWATYCH (ZKW)

Zewnętrzne komórki włoskowate 
- „nabytek” ssaków

- pozwalają na 100x (40dB) podwyższenie wrażliwości na 
dźwięki wysokiej częstotliwości

- zwiększają rozróżnianie poszczególnych składowych 
częstotliwości (znaczenie w rozpoznawaniu mowy).

- Uszkodzenie zewn. kom. włosowatych  osłabia czułość 
narządu Cortiego na „siłę” jak i na częstotliwość drgań.

-



ROLA ZEWNĘTRZNYCH KOMÓREK 

WŁOSOWATYCH (ZKW)

- Właściwości „elektromotoryczne” (zmiana długości w wyniku 
zmian napięcia elektrycznego) 

- Potencjał receptorowy  ZKW jednocześnie oddziałuje na ich 
długość (oscylacje!) 

- Oscylacje ZKW 
– - wzmacniają drgania błony podstawnej (efekt „wzmacniacza 

ślimakowego”)

- powodują tzw. otoacustic emissions (David Kemp 1978) 
propagowane wstecznie do błony bębenkowej. 

- Rola białka prestyny. 

• - Myszy knock-outowe bez genu prestyny mają 
podwyższony próg wrażliwości (a heterozygotyczne dla 
prestyny mają pośredni próg). 

• - Prestyna reaguje na wewnątrzkomórkowe zmiany Cl-. 



Emisje otoakustyczne
- samoistne (u 1/3 ludzi) 

- wywoływane (w kilka do kilkudziesięciu milisekund 

po krótkim dźwięku).

- Uważano je za „echo ślimakowe” ale ich energia jest 

większa niż dźwięku stymulujacego

- wykorzystywane w diagnostyce skriningowej słuchu 

(zanikają przy utracie ponad 30 dB) oraz słuchu u 

noworodków. 

- przyczyna powstawania tzw. tonów Tartiniego.(?)

- Nie są przyczyną „dzwonienia” w uszach (tinnitus), 

którego przyczyna tkwi najprawdopodobniej w OUN.



• Tzw. nie-liniowość zachowania ucha 
wewnętrznego
– 1. Podwojenie siły fali oddziałującej na błone podstawną narządu 

Cortiego nie daje podwojenia wyładowań w nerwie słuchowym 
(mniej niż podwojenie wyładowań 

– 2. Dodanie drugiego tonu różniącego się częstotliwością obniża 
odpowiedź na pierwszy ton 

– 3. Zagranie dwóch tonów np. 1000 i 1200 Hz spowoduje 
odczucie trzeciego tonu (w tym przypadku o częstotliwości 800 
Hz) -tzw Cubic Difference Tone. 

– Mózg dodaje (przywraca) brakującą częstotliwość podstawową 
(ale to nie jest raczej funkcja ucha wewnętrznego)  

– Prawdopodobnie podobnie jako złudzenie powstaje „quintina” 
(„GHOST SOPRANO” piątego głosu żeńskiego) w sardyńskiej 
muzyce wokalnej



Tony Tartiniego

• Tartini odkrył tzw tony sumacyjne i 
różnicowe-

• Zjawisko szczególnie praktyczne w 
strojeniu instrumentów smyczkowych 
(intonacja dźwięków podwójnych może 
być oceniana przez wysłuchiwanie tonów 
różnicowych ("terzo suono"). 

• Trattato di musica secondo la vera scienza 
dell'armonia (Padua, 1754). 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Terzo_suono&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/1754


Tony kombinacyjne („tony Tartiniego”):

„Dodatkowe” tony pojawiające się na skutek tzw. 

nieliniowości ucha wewnętrznego w czasie wspólnego 

brzmienia dwóch różnych (konsonansowych?) tonów o 

częstotliwościach f1 and f2 i których częstotliwość jest sumą 

lub różnicą częstotliwości dwóch tonów „wywołujących”  

f= m f1 ± n f2 (m, n  - liczby całkowite) 

Zazwyczaj słyszalne są tony różnicowe (najlepiej 2f1-f2) 

(sumacyjne są prawdopodobnie maskowane?)



Tony kombinacyjne („tony Tartiniego”):



Tony Shepard’a/Risset’a
Shepard (1964) układ emitujący dźwięk składający 

się z samych „harmonicznych” składowych (oktawy), 

dźwięk powtarzany odbierany jest jako pseudo 

wzrastający  

dźwięk  (Risset) daje wrażenie „syrenowego 

glissanda” o pseudowzrastającej wysokości dźwięku



Mózg jest kreatywny w słuchaniu muzyki

• Mózg potrafi przywracać brakującą częstotliwość 

podstawową

• Sztucznie wygenerowany dźwięk o składowych: 200 Hz, 

300 Hz, 400 Hz 500 Hz będzie odbierany jako dźwięk 

100 Hz (brakująca podstawowa częstotliwość dla jej 

alikwot jak podano wyżej będzie „uzupełniona” = 

przywrócona)

• „przywracanie” częstotliwości podstawowej stwierdzono 

u sowy płomykówki w neuronach wzgórków dolnych 

(odgrywając melodię z nutami pozbawionymi 

częstotliwści podstawowej, neurony sowy wykazywały 

częstotliwość pobudzenia zgodną z tonem 

podstawowym – mimo, że go nie było)



MECHANORECEPTORY: KOMÓRKI WŁOSKOWATE

Komórka rzęsata ma również 
unerwienie eferentne.

Przekształcony neuron ?



Unerwienie n. Cortiego

Aferentne: obwodowe aksony (dendryty?) 

neuronów (2 typy) zwoju spiralnego ślimaka.

Typ I neuronu – unerwia Kom. rzęsate wewn. (wł. 

zmielinizowane) w relacji 1:1 KRzW

Typ II neuronu - unerwia Kom. rzęsate zewn. 

(wł.bezmielinowe – wolne przewodzenie) w relacji 

1:5-100 KRzZ

Centralne aksony neuronów Typu I stanowią 95% (ok.. 30 000 u człowieka) włókien 

n.słuchowego! (5% aksony neuronów Typu II). 

Rola aferentnego unerwienia Kom rzęsatych zewnętrznych nie jest poznana

Eferentne: z kompleksu jąder 

górnej oliwki



• Eferentne unerwienie ucha:

– komórki rzęsate: otrzymują eferentne unerwienie z 

neuronów jąder oliwki górnej – Olivary Complex (omówiono 

poprzednio)

– mięśnie ucha wewnętrznego unerwione ruchowo: 

• (m.stapedius – n.VII, m.tensor  tympani – n.V)

• Mięśnie te są unerwione przez motoneurony w relacji 1:1 (jak 

mięśnie okoruchowe – b.precyzyjnie)

• Skurcz mięśni powoduje zmniejszenie przewodzenia w zakresie 

niskich częstotliwości (<1kHz) o 25 dB (inaczej niż kom. OC)

• Efektem jest ochrona narządu słuchu oraz lepsze rozumienie 

mowy. Z kolei ich skurcz w czasie mówienia może hamować 

odpowiedzi na dźwięki własne osobnika (skurcz w czasie 

mówienia). 

– Unerwienie sympatyczne (autonomiczne) naczyń 

krwionośnych ucha. (mało poznane - osobiście uważam, że 

może mieć znaczenie w „strojeniu” słuchu w sytuacjach 

emocjonalnych, stresowych itp.. ??)



Kluczowe centralne neuronalne elementy 

uczestniczące w analizie słuchu

• część obwodowa drogi słuchowej –
– Zwój spiralny ślimaka

• Część centralna drogi słuchowej:
– Jądro ślimaka (grzbietowe, przedniobrzuszne i 

tylnobrzuszne), z którego sygnał rozdziela się w 
kierunku szeregu struktur mózgowia

• Superior olivary complex (interakcja z druga stroną 
umożliwiająca lokalizację dźwięku)

• Jądro wstęgi bocznej (n. lemniscus lateralis)

• Wzgórki dolne śródmózgowia (kontakt z układem 
motorycznym!) 

• Wzgórze (medial geniculate complex)

• Kora mózgowa



12.12  Diagram of the major auditory pathways.



NEUROBIOLOGICZNE 
PODSTAWY SŁUCHU

Tonotopia na całej długości 

dróg słuchowych

Obustronne połączenia

Jest też zapewne system 

„odwrotny” („z góry – w 

dół”)

MNTB – medial nucleus of trapezoid body

Jądra wstegi bocznej (lemniscus lateralis)

IC – inferior colliculus

MGB – medial geniculate body, 

ciało kolankowate przyśrodkowe



• Wzgórki dolne –

• Miejsce integracji 

informacji z jąder 

ślimakowych jak i górnej 

oliwki (dane o kierunku)

• prawdopodobnie miejsce 

tworzenia „mapy 

przestrzennej dźwięku” 

(podobnie jak w przypadku 

wzgórków górnych 

tworzących mapę 

wzrokową)



• Ciało kolankowate 

przyśrodkowe (medial 

geniculate)

• Przynajmniej częściowo 

zorganizowane tonotopowo

• Ma połączenia z 

c.migdałowatym 

(wykorzystywane w 

warunkowaniu reakcji 

strachu na bodźce 

dźwiękowe)

• Otrzymuje bardzo silne 

połączenia ze strony kory 

słuchowej !



• Kora słuchowa: Zniszczenie jednostronne 

kory A1 nie powoduje głuchoty

•Proste sygnały (w tym szum) aktywują pierwotną korę słuchową lecz nie korę 

wtórną, natomiast mowa aktywuje korę wtórną 

•Część kory (Pole AI) posiada neurony wrażliwe na różnice czasowe i 

intensywności dźwięku (pozwalające na lokalizacje źródła)



Rozpoznawanie kierunku źródła 

dźwięku

• Ślimak (w przeciwieństwie do siatkówki) 

nie potrafi bezpośrednio odzwierciedlić 

„przestrzeni dźwiękowej”



• Rozpoznawanie kierunku źródła dźwięku

– 1. międzyuszna różnica czasu (Interaural 
Time Difference) dla 20-2000 Hz

• Dla niższych częstotliwości dzięki odwzorowaniu 
fazy drgań różnica fazy drgania pomiędzy jednym i 
drugim uchem może być wykorzystana do 
rozpoznawania kierunku źródła dźwięku jednak dla 
wyższych częstotliwości muszą być użyte inne 
metody

– 2. międzyuszna różnica natężenia (Interaural 
Level Difference) 

• Wykorzystywana dla wysokich częstotliwości  od 
2000 Hz wzwyż



NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY SŁUCHU

różnica czasu = 10 mikrosekund Różnica natężenia = 1 dB

Dla (minimalnie rozpoznawanej) różnicy kierunku źródła

dźwięku wynoszącej ok. 1 stopnia odpowiednie różnice wynoszą:



• W mózgu poprzez m.in. różnicę w 

dotarciu dźwięku do jednego i drugiego 

ucha (rzędu 30-10s !!) następuje 

lokalizowanie kierunku, z którego 

dochodzi dźwięk.



międzyuszna różnica czasu

Medial superior olive - MSO





lateral superior olive – koduje lokalizację dżwięku przez 

różnice intensywności 

• MNTB, medial nucleus of the trapezoid body 

• LSO, lateral superior olive –



Tajemnice muzyki
• Muzyka:

– Spór o źródła

• Darwin: muzyka jak pawi ogon ma służyć atrakcyjności 

samca???, 

• Dan Sperber: muzyka „pasożytem ewolucji”

• uboczny” efekt doskonalenia recepcji mowy  (?)

– Schwartz, Howe i Purves (2003 J Neurosci 32:7160-7168)

– najbardziej abstrakcyjną sztuką

– Nośnik najbardziej indywidualnych i wieloznacznych 

emocji

– Towarzyszy człowiekowi już w łonie matki  (dzieci 

wola muzykę którą słyszały w łonie matki –

eksperyment Alexandry Lamont z met. „conditioned

headturning procedure”)



Nie-pitagorejskie pojmowanie muzyki

Słuch „nastrojony” do mowy (?)

• natura tonalności - pochodną głównych (dominujących) częstotliwości 

występujących w mowie człowieka

• Muzyka - „uboczny” efekt doskonalenia recepcji mowy 

– Schwartz, Howe i Purves (2003 J Neurosci 32:7160-7168)

• Niewątpliwe są związki muzyki z mową ale jakie?

• Zwiększona lewostronna asymetria planum temporale u osób ze słuchem 

absolutnym



Pitagorejskie pojmowanie muzyki   (i świata)

• Dźwięk jako cykliczna oscylacja

• Matematyczne związki między tonami muzycznymi 

• Interwały muzyczne definiowane jako relacje długości 
struny i zarazem częstotliwości drgania 
(fundamentalnego): 
– oktawa – 2:1, kwinta – 3:2, kwarta – 4:3 

– Tony o relatywnych częstotliwościach 1:2(oktawy)  
postrzegane są jako bardzo podobne = „takie 
same”

• DLACZEGO ???

• Dlaczego niektóre interwały postrzegamy jako 
dysonanse (uczucie „napięcia”) a niektóre jako 
konsonanse („przyjemne”)?



Elektryczna aktywność mózgu i muzyka
• Zmiany wywołane muzyką mogą być badane przy pomocy fMRI, 

PET.

– W MRI trudność związana jest m. in. z głośnością urządzenia, poza tym fMRI i 

PET są nieco „za wolne” w obserwacji oddziaływania szybkich sekwencji 

dźwięków na mózg (reakcji mózgu na nie), nie jest też jasne czy obserwuje się 

rzeczywistą aktywację czy raczej „activity change”

• Częściej stosowana jest: 

– magnetoencefalografia (MEG)  (opiera się o tzw SQUIDs – superconducting

quantum interference devices) a zwłaszcza

– elektroencefalografia (EEG) ale EEG ma więcej zalet i mniej wad 

• Wykrywanie subtelnych zmian w EEG pod wpływem bodźców 

słuchowych (muzycznych)

• Event-related brain potentials (ERPs)

– ERPs to szczególna postać „evoked potentials” EPs

– Z powodów „historycznych” EPs to szybko rejestrowane potencjały wywołane 

bodźcem, ERPs obrazują bardziej złożone „kognitywne” stymulacje a zatem i

odpowiedzi mózgu występują po nieco dłuższym okresie czasu.

• Wykrywanie ERPs wymaga powtarzania 



ERPs



ERPs

„Fale” N – negative i P – Positive bywają przedstawiane 

zarówno poniżej jak i powyżej linii „bazowej”



Sekwencja postrzegania i 

„opracowania” sygnału muzycznego

• Najwcześniejsze 

odpowiedzi z 

pnia (kilka msek)

• Middle latency

responses 9-50 

msek
– Maks. P1 – 50 

msek

• Późniejsze odpowiedzi:

• N1 – 100 msek
– Modulowana doświadczeniem, np. 

na skrzypce silniejsza u skrzypków

• P2 – 200 msek (niejasne 

znaczenie)

• N2- po P2

• P3 – 300 msek –

jednoznacznie kognitywne 

rozpoznanie bodźca

• P600 – rozpoznanie złożonych 

nieprawidłowości w ocenie 

muzyki i języka 



FIGURE 4.19 Evoked potentials to musical meaning. Regular 

musical sequences are perceived as more pleasant, and show
a larger evoked potential (see the arrow in the graph, (c)). Irregular 
musical sequences evoked a very different brain response.
Source : Koelsch and Siebel, 2005.



Elektryczne „zwierciadło” percepcji muzyki

• ERPs – przykład ewolucyjnie istotnej funkcji OUN – wykrywania zmian

• Mismatch negativity (MMN)

– Odpowiedź ERP na pojawienie się „deviant stimulus” w ciągu „standard 

stimulus” np. CGCGCGACGCGCGACGCGCGA

– Jest to obserwowane w eksperymentach metodą „oddball paradigm” 

– Nie ma znaczenia, czy sekwencję odbiera się świadomie (pre-attentive) ! 

(maskowanie np. filmem czy w głębokiej sedacji)

– Latencja  90-150msek (czyli w zakresie odpowiedzi N1 – P2) tym krótsza 

im bardziej nieoczekiwany i odmienny (np. głośniejszy) jest „deviant

stimulus”

• Early right anterior negativity (ERAN)

– Odpowiedź ERP na wystąpienie akordu „niepasującego” do sekwenscji akordów 

obserwowana w EEG z prawej półkuli i podobnie jak MMN zachodzi bez uwagi  

bodźca muzycznego jednak konieczna jest zachowana świadomość

– (analog ELAN)  odpowiedź na językowe błędy syntaktyczne

– Latencja ok 200 msek (podobnie jak dla MMN), amplituda ERAN jest większa u 

muzyków! 

• MMN reprezentuje bardziej „prymitywne” aspekty muzyki, ERAN –

odzwierciedla wyższego stopnia kognitywne operacje na muzyką



Muzyka jako mikrodramat i indukcja 

oraz ekspresja emocji
• „Wymuszanie” rozwiązania napięcia przez mózg (przykład 

eksperymentu z melodią)

• Napięcia (jak w dramacie) związane z oczekiwaniem spełnienia 

„schematów poznawczych” 

– (hipoteza:   Antycypacyjny mechanizm kompensujący 

opóźnienie w świadomym odbieraniu bodźców (?)

– W skali mikro (nawet kilkunastotonowej sekwencji, którą 

możemy odebrać jako „domkniętą” albo niedomkniętą= 

nierozwiązaną której rozwiązania „domaga się” mózg)

– W skali makro (dotyczącej większej całości formy muzycznej lub 

jej części zazwyczaj „domagającej się” ukończenia na tonice 

plus ew z „kadencją”)

• Wyczucie tonalności

– (eksperyment muzyczny)

– (Napięcie niespełnienia … schematu poznawczego)



Pamięć muzyczna

• Pamięć tempa (dokładność odtwarzania 

tempa w granicach 4% Cook, Levitin)

• Prawdopodobnie rola móżdżku w 

wyczuciu tempa

• Formacja Gestalt: Identyfikujemy melodię 

mimo zmiany tonacji, tempa, składu 

wykonawców, aranżacji

• Zapamiętywanie utworu w postaci 

„porcjowanej” (trudno zacząć grać od 

dowolnej nuty)



Oddziaływanie muzyki
• Układ autonomiczny

– Akcja serca, „frissons” („dreszcze”, „gęsia skórka” 

„wzdrygnięcie się”, szczególne podniecenie)

• Układ dokrewny
– Wzrost wydzielania kortyzolu

• Układ odpornościowy
– Wzrost IgA w ślinie

• Aktywacja kory przedruchowej

• „Zbawienny” wpływ tworzenia muzyki:
– Percepcję, uwagę, pamięć długotrwałą, inteligencję, 

emocje, funkcje motoryczne



Aktywacja mózgu przy 

słuchaniu muzyki
• kora słuchowa

• Kora czołowa w szczeg. pola 44 i 47

• Układ mezolimbiczny (jądro półleżące)

• móżdżek



Aria z opery "Rodelinda, regina

de' Longobardi „ G.F. Händel.

• Art thou troubled? Music will calm thee

• Art thou weary? Rest shall be thine

• Music, source of all gladness heals thy 

sadness at her shrine.

• Music, music ever divine.

• Music, music calleth with voice divine.



Słuch jest dostrojony do 

konkretnych dźwięków

• Nerw VIII żaby (bullfrog) lepiej koduje godowe 

rechoty innych żab tego samego gatunku niż 

sztuczne dźwięki o tej samej charakterystyce 

głośności i częstotliwości

• Słuch człowieka „strojony” jest do 

rozpoznawania mowy

• Interpretacja mowy polega nie tylko na analizie 

dźwięku, ale także „obrazu”

– Efekt McGurka’a 

• mimo tej samej głoski („ba”) to co słyszymy zależy od oceny 

wzrokowej ust mówiącego)

• http://joemonster.org/filmy/35040



• Prozodia mowy (werbalna ekspresja 
emocji)

– Wysokość dźwięku, głośność, tempo
• UWAGA: w językach „tonalnych” (np. chiński) 

wysokość koduje semantyczne znaczenie

– Fundamentalna częstotliwość głosu (u 
mężczyzn 120 Hz, kobiet 250 Hz) zmienia się 
w zalezności od pozycji społecznej („ulegli” 
bardziej dopasowują częstotliwość do 
„dominujacego” rozmówcy)



Badanie słuchu z kamertonem

Próba Rinnego

– kamerton przy uchu i przyłożony do wyr. Sutkowatego

- prawidłowa („dodatnia”) – kamerton słyszany lepiej i 
dłużej przy uchu niż przyłożony do wyrostka 
sutkowatego
- Aerial conduction > Bone conduction

- (AC > BC)

Próba Webera 

– kamerton na szczycie głowy 

- lateralizacja lub jej brak



TYPY GŁUCHOTY

Głuchota przewodząca (conductive hearing loss - CHL)

Zwykle na skutek tzw. „otosklerozy”:

- zrastanie strzemiączka z kością wokół okienka 
owalnego (leczenie: - „stapedectomia”)

Głuchota czuciowo-nerwowa (sensorineurial hearing loss SNHL) 

spowodowana uszkodzeniem nerwu słuchowego lub 
komórek włosowatych ucha wewnętrznego. 

(Test Webera z kamertonem)





Głuchota wrodzona
• ok. 1% genów koduje białka związane z aparatem 

słuchu (dla wielu z nich nie są znane inne funkcje! )

• mutacje takich genów powodują liczne tzw. 
„niesyndromiczne” wrodzone głuchoty np.
– tektorins (składnik błony pokrywającej)

– harmonin (element stereociliów)

– prestin (motoryczne białko zewn. Kom. Rzęsatych)

– Otoferlin (sensor wapnia dla uwolnienia nurotransmitera)

– connexins (gap junctions) specyficzne dla ucha wewn. Istotne 
dla tworzenia endolimfy i usuwania potasu

• Zespół Usher’a (AR) (przykład wrodzonej głuchoty 
„syndromicznej” – będącej elementem zespołu)
– głuchota, zab. narządu przedsionkowego, ślepota (retinitis 

pigmentosa)

– Różne postacie 

– Mutacja jednego z 10 genów (m.in. dla białka usherin)



Box C  Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implants (Part 1)



Box C  Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implants (Part 2)





• Słowo o nietoperzach:

– Badania Nobuo Suga z Washington Univ

– Piski 20-100 kHz trwające 20 msek składające 

się z fazy stałęj częstotliwości (CF) i 

modulowanej (MF)

– W echolokacji potrafią wykrywać różnice czasu 

rzędu 0,00001 sek (0,01 msek) !!

– 1 msec = 17 cm

– Posiadając w mózgu specjalny obszar wrażliwy 

na efekt dopplerowski mogą wykrywać i 

oceniać prędkość względną obiektu 

(przesunięcie 1 kHz odpowiada predkości 

względnej 3 m/sek)


