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Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Beethovens Dövhet



Att inte se-
Avskärmad från

saker

Att inte höra-
Avskärmad från
människor

Immanuel Kant (1724-1804)





Anatomen fick en egen institutionsbyggnad 1850 nere vid Fyrisån och 
intill Svandammen. Här gjordes den sista stora anatomiska 

upptäckten, nämligen av glandulae parathyroidea 1880 av Ivar 
Sandström
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Endast 3 400 inre hårceller



• HNS är den 3dje vanligaste 

kroniska sjukdomen hos äldre 

efter artrit (ledinflammation) 

och högt blodtryck



• 1/3 över 65 har problem med hörseln 

och 50% över 75 år

• 1/1000 föds döva och 3/1000 efter 3-4 

år är döva. 67 % är genetisk. Mutation i genen för proteinet 

Connexin 26 och 30 förorsakar hälften av medfödd uttalad hörselnedsättning.



Ytteröra-ljudmottagare
Mellanöra-transformator
Inneröra-Transducer
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1. Filter

2. Lokalisering

3. Varseblivning

Centrala 

hörselbanor



Trumhinnan stor som en lillfingernagel



Hammaren, Stigbygeln, Städet



Innerörat stor som en fingerborg

Karin Wadin
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(from Petit)Ärftlighet och Hörselnedsättning
211 Loci

140 Gener



Åldersrelaterad hörselnedsättning



Implanterbar hörapparat
“Vibrant Soundbridge” 
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Direkt benledning (BAHA)



Bonebridge



Ett hörselorgan bildas– Ett mirakel!

Månad 2-3



Hörselnerver bildas



Hörselnerven (grön)

1 3/4 varv

35 000 neuron
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200 nanometer



Hur fungerar den inre hårcellen?

6000Hz

stroboskopi

UU 2015



Det första filtret - Basilarmembranet



Det andra filtret - yttre hårcellen



Lågfrekvens

Högfrekvens

Frekvensupplösning bygger på

basilarmembranets fysikaliska egenskaper

och hårcellernas filter



K+

Connexin 30

Connexin 26

Merge

DAPI

100µm
Batteri i innerörat

Nature biotechnology

Nov 2012



From Liu and Rask-Andersen 2015

Komplicerade 

jonpumpar 

Skapar 

elektricitet i 

innerörat



Om buller och dold hörselnedsättning



”Dold Hörselnedsättning”

Audiogram är märkligt okänsliga för diffus neural degeneration, liksom ABR och CAP. 
Påverkan är minimal upp till en förlustnivå över 80% (Schuknecht and Woellner, 1955, 
Cisplatin-Lobarinas et al., 2013, Starr et al 2000). Tinningben från äldre med normalt
antal hårceller hade 30-50% reducerat antal nervceller

Normalt hörselprov men låg taluppfattning i brus 
(Schaette and McAlpine, 2011). Våra audiogram kan inte

upptäcka första tecknen på accumulerande buller-
inducerad hörselnedsättning. Vi behöver ett icke-

invasivt test för cochleär synaptopati





• Studier visar att vi lever i den felaktiga tron att ljudexponering vid 

rekreation och arbete är ofarlig så länge som hörselprov är normala 

• Risken för ”dold hörselnedsättning” är  underskattad och cochleär

synaptopati kommer att leda till ökade hörselproblem under 

medelålder och senare (Snell and Frisina, 2000). 

• De gränsvärden som finns idag bygger på den felaktiga tron att en 

normalisering av hörtrösklar motsvarar full läkning. 

Buller är mycket farligare än vad vi tidigare har trott!


