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Zanim odpowiem na pytanie dotyczące wpły-
wu emocji na odczuwanie szumu usznego, 
kilka słów na temat samych emocji – a więc 

czym są i jakie pełnią funkcje.
Emocja według Klausa R. Scherera (za: Natura 

Emocji. Podstawowe zagadnienia, 1999) jest sekwen-
cją wzajemnie powiązanych zmian wszystkich syste-
mów organizmu (m.in. przetwarzania informacji, po-
budzenia fizjologicznego, działania) w odpowiedzi na 
obecność bodźca istotnego dla organizmu. W uprosz-
czeniu emocję można opisać jako stan fizjologicznego 
pobudzenia, który na skutek oceny poznawczej bodź-
ca czy sytuacji nabiera określonego zabarwienia uczu-
ciowego. Składnik uczuciowy pomaga w ocenie da-
nej sytuacji i ukierunkowuje na określoną reakcję lub 
określone działanie. Można wyodrębnić następujące 
składniki emocji:
• zmiany fizjologiczne (szczególnie pobudzenie au-

tonomicznego układu nerwowego – np. przyspie-
szenie bicia serca, zmiany ciśnienia krwi)

• ekspresja emocji w zachowaniu (zmiana postawy, 
gesty, uśmiech, marszczenie brwi)

Psychologiczne aspekty problemu szumów usznych (3)

Izabela Sarnicka, psycholog
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w odbiorze

szumu usznego
Znaczenie emocji

W psychologii emocje mają 
ogromne znaczenie w ocenie  
stanu psychicznego 
człowieka i jego zachowań. 
Skąd jednak pomysł,  
że mogą one wpływać  
zarówno na odbiór szumu 
usznego, jak i efekty terapii 
tej dolegliwości?

• aspekty poznawcze (świadomość lub ocena sy-
tuacji jako korzystnej lub niekorzystnej – np. po-
strzeganie zagrożenia, niebezpieczeństwa, nieade-
kwatności, nowości)

• doznania subiektywne (odczucia o określonym za-
barwieniu – przyjemnym lub przykrym).

Przykładowo zespół reakcji organizmu związany m.in. 
ze wzrostem poziomu adrenaliny, przyspieszonym tęt-
nem i odpowiednim pobudzeniem układu nerwowego 
może być interpretowany (uświadamiany) jako strach, 
gniew, podniecenie, w zależności od rozpoznania wy-
wołujących ją bodźców.

Ponieważ emocje zwykle pojawiają się bardzo 
szybko, w wyniku automatycznej i nieświadomej oce-
ny sytuacji i wraz z mimowolnymi zmianami fizjolo-
gicznymi i mimicznymi, doświadczamy ich często 
jako coś, co się nam przydarza, i coś, na co nie mamy 
większego wpływu. Emocje są wzbudzane nie tylko 
na skutek bodźców zewnętrznych, lecz także mogą 
być wywoływane przez określone wspomnienia, myśli 
czy nieświadome skojarzenia.

Kolejnym ważnym elementem w poznawaniu, 
czym są emocje, jest zrozumienie ich roli w naszym 
życiu. Naukowcy zajmujący się tym tematem zgadza-
ją się, że emocje nie tylko dodają kolorytu naszemu 
życiu. W toku badań odkryto szereg innych funkcji 
emocji, które są odzwierciedlane w określonej pracy 
naszego mózgu. Emocje przede wszystkim sygnalizują 
zdarzenia ważne dla człowieka, pomagają w skupieniu 
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„Ostatecznie jesteśmy tym, co myślimy.  

Nasze emocje są niewolnikami naszych myśli,  

a my jesteśmy niewolnikami naszych emocji”. 

Elizabeth Gilbert, Jedz, módl się, kochaj  



3 2 S Ł Y S Z Ę  •  2 / 2 0 1 2

uwagi na bodźcach istotnych oraz w lepszym ich za-
pamiętaniu. Bodźce emocjonalne są w stanie zinten-
syfikować naszą uwagę – doświadczalnie udowodnio-
no rolę lewego ciała migdałowatego w tym procesie 
(Anderson i Phelps, 2001). Emocje pełnią funkcję in-
formacyjną – sygnalizują, że dzieje się coś niepożąda-
nego lub że dzieje się coś, co jest dla nas pozytywne, 
pożądane. Ponadto są swoistym regulatorem i syste-
mem alarmowym, np. strach ostrzega nas przed po-
dejmowaniem pewnych działań, które mogłyby nam 
zagrażać. Emocje są siłą napędową – mobilizują do 
działania, ukierunkowują nasze dążenia, dodają nam 
energii do działania (np. złość) albo zmniejszają ak-
tywność (np. smutek).

Szum uszny będący dodatkową, nienaturalną „po-
nadprogramową” informacją dźwiękową, słyszalną 
często w sposób ciągły i w naszej ocenie nieprawidło-
wą oraz niepożądaną, jest często źródłem negatyw-
nych emocji.

Najczęściej zgłaszane skutki emocjonalne poja-
wienia się szumu to: obniżony nastrój, drażliwość, 
nerwowość, niepokój, frustracja, napięcie, złość. Po-
twierdzają to m.in. badania, w których Tyler i Ba-
ker (1983) sprawdzali wpływ szumu usznego na 
różne sfery życia. Wykazali oni, że w związku z szu-
mem opisane powyżej odczucia emocjonalne wy-
stąpiły u 69,4% badanych. Na początku pojawie-
nia się szumu emocje pełnią funkcję informacyjną 
– jest to alarm, że dzieje się w naszym organizmie 
coś nowego, nienaturalnego. Mobilizują nas zatem 
do działania – poddania się badaniom i szukania anti-
dotum. Jest to jak najbardziej prawidłowa i adekwat-
na reakcja. Emocje w tym przypadku, nawet jeżeli 
nie należą do przyjemnych, pełnią pożyteczną funk-
cję ochronną. Niestety, sprawiają również, że szum 
uszny jest odczuwalny silniej, bo mocniej skupia na 
sobie uwagę. Emocje, a konkretnie aktywność pew-
nych obszarów mózgu za nie odpowiedzialna, mogą 
odgrywać pewną rolę w zapamiętaniu i utrwaleniu 
tego bodźca w naszym mózgu – nie jest to jeszcze 
do końca zbadane i potwierdzone zjawisko. Znacze-
nie emocji w odczuwaniu szumu usznego podkreśla 
profesor Paweł Jastreboff. G. Bartnik i  B. Boraw-
ska w artykule „Program terapii szumów usznych 

metodą Tinnitus Retraining Therapy” z 2002 roku 
opisują to w sposób następujący: Według neurofizjo-
logicznego modelu Jastreboffa dokuczliwość szumu nie 
zależy od jego parametrów psychoakustycznych (gło-
śności i wysokości), ale od stopnia aktywacji układu 
limbicznego odpowiedzialnego za nasze emocje oraz 
autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialnego 
za reakcje stresowe. Okazuje się, że tylko te sygna-
ły, które na poziomie podkorowym zostaną uznane za 
wystarczająco ważne, mogą wejść na wyższe piętro 
– korowe – gdzie ulegną uświadomieniu. Cała resz-
ta, olbrzymia większość sygnałów uznanych w danym 
momencie za nieistotne, ulega wyfiltrowaniu na po-
ziomie podkorowym i nie dochodzi do kory. Ta selek-

cja sygnałów na poziomie podko-
rowym jest niezbędna dlatego, że 
nasza świadomość ma dość ogra-
niczoną pojemność, a sygnałów 
płynących z obwodu jest bardzo 
dużo. Mózg musi przecież radzić 

sobie w jakiś sposób z olbrzymią ilością docierają-
cych do niego informacji. Filtrowania danego dźwię-
ku można się nauczyć pod warunkiem, że dźwięk ten 
jest dla nas sygnałem obojętnym, nie drażni nas i nie 
świadczy o żadnym zagrożeniu.

Szumy uszne zaczynają być problemem wówczas, 
gdy budzą lęk, niepokój, agresję, rozdrażnienie. Wte-
dy zaczynają przeszkadzać w prowadzeniu normalne-
go życia: w zasypianiu, w koncentracji uwagi, w kon-
taktach z innymi ludźmi. Mózg uznaje, że są one 
sygnałem świadczącym o zagrożeniu, a zatem waż-
nym – takim, którego nie można lekceważyć. Wręcz 
przeciwnie, należy się nastawić na ich wykrywanie. 
Nie wolno ich odfiltrowywać. Trzeba je słyszeć przez 
cały czas.

Wiele osób odczuwa emocjonalne skutki pojawienia się 
szumu, ale niewiele osób zastanawia się nad odwrot-
nym efektem – czyli jak podtrzymywanie negatywnych 
emocji wpływa na poziom odczuwania szumu uszne-
go. Zależność ta przybiera postać „błędnego koła”.

Najczęściej zgłaszane skutki emocjonalne pojawienia się  

szumu to: obniżony nastrój, drażliwość, nerwowość,  

niepokój, frustracja, napięcie, złość.

„Najbardziej niebezpieczne są emocje,  

ponieważ one obsesyjnie szukają jakiejkolwiek 

formy ekspresji, są niecierpliwe, nie mogą czekać,  

żeby stworzyć coś nowego, swoistego 

– wpadają więc z rozpędu w utarte formy”. 

Olga Tokarczuk, Ostatnie historie
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Szum uszny jako niepożądany bodziec wywołuje ne-
gatywną reakcję emocjonalną, która z kolei wzmacnia 
uwagę na bodźcu, nadaje mu większą rangę i wzbudza 
dodatkowe pobudzenie organizmu (np. wzrost ciśnie-
nia tętniczego), co może nasilić odczucie szumu. Na-
silony szum wzbudza z kolei intensywniejsze emocje 
negatywne, które z większą siłą oddziałują zwrotnie na 
szum – błędne koło się zamyka i kręci w niepożąda-
nym kierunku, czyli w kierunku nasilania niechcianego 
bodźca. Warto zwrócić uwagę na to, że przed emocja-
mi na „błędnym kole” znajdują się inne elementy jak: 
negatywne myśli i skojarzenia oraz skierowanie uwagi 
na szum (nasze świadome zachowanie). Daje nam to 
pewną możliwość sterowania i wpływania na ten me-
chanizm, a nawet zwrócenia go w przeciwnym kierun-
ku, ponieważ mamy wpływ na nasz sposób myślenia 
i na nasze zachowanie – możemy je zmieniać. W ten 
sposób mamy również pośredni wpływ na nasze emo-
cje. Im mniej uwagi i negatywnych myśli skierowa-
nych na szum, tym mniej emocji on wywołuje.

Kolejnym istotnym elementem wpływu silnych 
emocji na odczucie szumu jest ich aspekt fizjologiczny. 
Emocje wiążą się ze zmianą fizjologiczną w organizmie, 
która podtrzymywana może wywoływać i utrzymywać 
różne niepożądane reakcje – stąd mówi się o psychoso-
matycznych objawach w organizmie. Ich obecność, np. 
w postaci zwiększonego ciśnienia krwi, utrzymującego 
się pobudzenia i napięcia, może powodować dodatko-
we nasilenie szumu usznego. Szum uszny jako objaw 
często reaguje na zwiększone pobudzenie organizmu. 

Zwykle jest to odczuwalne jako nagłe nasilenie szu-
mu na skutek np. większego stresu czy tremy. Czę-
sto zablokowanie wyrażania emocji prowadzi do na-
pięć w organizmie przejawiających się np. zaciśnięciem 
szczęk, dławieniem w gardle, napięciem w ramionach 
i karku. W szczególności zauważono, że powstrzymy-
wanie złości jest pozytywnie skorelowane ze wzrostem 
częstości tętna oraz reaktywnością ciśnienia tętnicze-
go krwi, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym 
(Baumeister, Heatherton, Tice, 2000).

Istotną zależność między wyrażaniem emocji a od-
czuwaniem szumu usznego wykazano w badaniach 
zespołu Kliniki Szumów Usznych Instytutu, któ-
re obejmowały 151 osób. Okazało się, że osoby z do-
kuczliwym szumem usznym znacznie bardziej tłumiły 
emocje negatywne niż osoby, które oceniały szum jako 
mniej dokuczliwy. Nie chodziło tutaj o intensywność 
przeżywanych emocji, ale o umiejętność odreagowa-
nia negatywnych emocji.

Kilka uwag dotyczących pracy  
nad negatywnymi emocjami

• Nie zawsze uciekam od emocji – odszukuję raczej 
informacyjne znaczenie emocji, aby zacząć działać. 
Przykładowo złość często sygnalizuje, że coś pozo-
staje w sprzeczności z naszymi potrzebami, celami. 
Złość mobilizuje do walki lub obrony nasze siły fi-
zyczne i psychiczne. Jest komunikatem „to, co się 
dzieje, zakłóca moje działanie, samopoczucie”. 

• Poszukuję aktywnego sposobu wyrażania złości – 
podejmuję działanie skierowane na zmianę stanu 
niepożądanego, nie tłumię ekspresji zewnętrznej.
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• Uczę się dzielić swoimi emocjami, mówić o nich. 
W wyrażaniu negatywnych odczuć warto zaczynać 
od komunikatów JA, zamiast komunikatów TY: 
„Nie podoba mi się to, co robisz!”, „Jestem wście-
kły jak diabli i nie będę dłużej tego znosić!”, „Zło-
ści mnie to, że nie dajesz mi dojść do słowa”.

• Zwiększam aktywność fizyczną, która pomaga 
w rozładowaniu napięcia emocjonalnego – energia 
organizmu koncentruje się na intensywnej pracy 
mięśni, a nie na lękach. Energia wyzwalana pod-
czas ćwiczeń uwalnia od napięcia i przeciwdziała 
zasklepianiu emocji w sobie – ukierunkowuje je na 
zewnątrz.

• Pamiętam, że złość to nie to samo co agresja. 
Złość jest uczuciem, agresja zachowaniem ukie-
runkowanym na zniszczenie lub uszkodzenie 
obiektu wywołującego złość.

• Mam świadomość, że szum odczuwam tylko ja. 
Otoczenie „nie słyszy” szumu – ocenia nas przede 

wszystkim zgodnie z tym, jak się zachowujemy. 
Aby zmniejszyć moją irytację, muszę wziąć to pod 
uwagę. Przykład: mąż zmęczony szumem mówi do 
żony: Daj mi spokój!!! Jestem zmęczony, a ty mi 
zawracasz głowę!!! Żona odpowiada: A czym ty je-
steś zmęczony – nic dzisiaj nie robiłeś!!!. Żona nie 
słyszy szumu, więc nie widzi problemu, a mąż nie 
czuje się zrozumiany. Irytacja się zwiększa.

• Praca nad negatywnymi emocjami to praca nad ne-
gatywnymi myślami i skojarzeniami. Na przykład 
szum będzie wywoływał większe emocje, jeżeli 
będę przekonany, że przez niego stracę słuch.

• Praca nad negatywnymi emocjami to praca związa-
na z nauką relaksu, odpoczynku.

Odchudzająca guma do żucia

Za kilka lat orężem w zwalczaniu otyłości stanie się guma do żucia. 
Jej smak nie będzie się różnił od dzisiejszych miętowych czy owo-
cowych drażetek i  listków, ale skład już tak. Tajemniczym składni-
kiem ma być polipeptyd YY, jeden z czynników wywołujących uczu-
cie sytości.
Polipeptyd YY3-36 jest hormonem, który wydziela się do krwiobiegu 
zarówno w czasie jedzenia, jak i podczas wysiłku fizycznego. Jego 
ilość rośnie wraz z  liczbą spożytych kalorii. PPY3-36 hamuje opróż-
nianie żołądka oraz wydzielanie soków żołądkowego i trzustkowego. 
Wcześniejsze badania wykazały, że u osób otyłych stężenie PPY3-36 
w osoczu jest niższe zarówno na czczo, jak i po posiłku. Co waż-
ne, dożylne podanie PPY3-36 grupie otyłych i szczupłych ochotników 
u wszystkich zwiększało poziom hormonu w osoczu i znacznie obni-
żało liczbę spożywanych kalorii.
PPY3-36 jest hormonem hamującym apetyt, ale kiedy zażywa się go 
doustnie, duża część zostaje zniszczona w żołądku, a pozostały ma 
problem z przeniknięciem do krwiobiegu.
Jak ukryć PPY3-36, by mógł bez przeszkód pokonać przewód pokar-
mowy? Kilka lat temu odkryto, że witamina B12 stanowi świetną 
platformę doustnego aplikowania insuliny, eksperymenty pokazały, 
że sprawdza się też w odniesieniu do polipeptydu YY. Faza pierwsza 
studium miała zademonstrować, że możemy dostarczać do krwio-
biegu odpowiednie klinicznie dawki PPY3-36. Kolejnym krokiem ma 

być wdrożenie systemu B12-PYY np. w gumie do żucia albo suple-
mencie. Ta pierwsza miałyby wspomagać odchudzanie na podobnej 
zasadzie jak guma nikotynowa pomaga rzucić palenie.
Jeśli wszystko się uda, ludzie będą mogli zjeść zbilansowany posiłek, 
a następnie sięgnąć po gumę. Suplement PYY zaczynałby działać po 
3–4 godz., zmniejszając apetyt, gdy zbliżałby się czas kolejnego po-
siłku.

Czarna herbata obniża ciśnienie krwi

Picie 3 razy dziennie kubka czarnej herbaty może znacząco obniżyć 
ciśnienie krwi. I to zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe.
W eksperymencie wzięło udział 95 Australijczyków w wieku od 35 
do 75 lat. Pili oni 3 kubki czarnej herbaty albo napoju o tym samym 
smaku i  podobnej zawartości kofeiny (placebo). Różnica polegała 
na tym, że alkaloidu nie pozyskano z herbaty.
Po upływie 6 miesięcy naukowcy z Australii zauważyli, że u osób 
pijących czarną herbatę 24-godzinne ciśnienie skurczowe i rozkur-
czowe były niższe o 2–3 mm słupa rtęci w porównaniu z placebo.
Naukowcy podkreślają, że w  przyszłości trzeba będzie jeszcze 
sprawdzić, w jaki sposób czarna herbata obniża ciśnienie. Podkre-
ślają również, że wcześniejsze badania wykazały, że zawarte w niej 
flawonoidy wzmacniają naczynia krwionośne.

Czy wiesz, że...

„Emocje są jak dzikie konie  

i potrzeba wielkiej mądrości, by je okiełznać”. 

Paulo Coelho, Brida 




