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STRESZCZENIE:    Opis przypadku pacjentki z nietypowym jednostronnym zaburzeniem rozwojowym nerwu przedsionkowo-ślimako-
wego i przewodu słuchowego wewnętrznego oraz związane z tym problemy diagnostyczne.

SŁOWA KLUCZOWE:   zaburzenia rozwojowe nerwu przedsionkowo-ślimakowego, zaburzenia rozwojowe przewodu słuchowego wewnętrz-
nego

ABSTRACT:   A case report of unusual one-sided developmental disorders of the vestibular and cochlear nerve and the internal au-
ditory canal and difficulty of diagnostic process. 
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Wrodzone zaburzenia przedsionkowe stanowią rzadką przy-
czynę braku czynności tej części układu równowagi, a ich pełna 
diagnostyka bez badań obrazowych i genetycznych jest wyjąt-
kowo trudna [1, 10]. Kompensacja takiego ubytku informacją 
wzrokową i proprioceptywną powoduje, że deficyt równowagi 
statycznej i dynamicznej jest niewielki lub nie ma go wcale [ 3, 
6]. Ponadto zaburzenia rozwojowe struktur przedsionkowych 
mogą nie obejmować wszystkich wysp zmysłowych błędnika, 
np. w zespole Ushera czy Lange-Nielsena obserwuje się jedynie 
dysplazję plamek, a w zespole Scheibego – dysplazję woreczka.

Najczęściej uszkodzenia wrodzone obwodowych struktur 
przedsionkowych wykrywa się u chorych badanych z powodu 
upośledzenia słuchu, ponieważ w zespołach zaburzeń rozwo-
jowych częściej występuje różnego stopnia dysplazja struktur 
ślimakowych [11, 13]. Diagnostycznie ważne jest, że w tych 

Ryc. 1.  W audiometrii tonalnej wykazano głęboki niedosłuch odbiorczy 
prawostronny.
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przypadkach stwierdza się korelację pomiędzy upośledzeniem 
słuchu a hypo- lub arefleksją tożstronnego błędnika, która – 
jak wspomniano – nie wysuwa się na pierwszy plan w związku 
z kompensacją. Oprócz wymienionych już zespołów patologię 
przedsionkową spotyka się w zespołach: Di George’a, Cornelii 
de Lange, Marfana, Pottera, Mobiusa, Arnolda-Chiariego, Klip-
pla-Feila oraz trisomiach 13, 18, 21, 22 [11]. Anomalie mogą 
dotyczyć pojedynczych struktur błędnika, mogą też dotyczyć 
kilku jego elementów: poszczególnych kanałów w sposób izo-
lowany, wodociągu przedsionka, całego przedsionka, nerwu 
przedsionkowego.

Pomocne w postępowaniu rozpoznawczym są współistniejące 
nieprawidłowości w obrębie innych narządów czy układów, np. 
w narządzie wzroku, układzie hormonalnym, sercowo-naczy-
niowym, moczowym czy skórze [1, 8, 9].

Ryc. 2.  Tympanogram po stronie prawej typu A.

Ryc. 3.  Badanie otoemisji akustycznych (OAE) wykazało po tej stronie znacznie 
zmniejszenie energii otoemisji akustycznych.

Ryc. 4.  W badaniu wywołanych potencjałów słuchowych o krótkim czasie 
utajenia (BERA) brak czytelnej odpowiedzi po stronie prawej.
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Celem pracy jest przedstawienie zaburzeń rozwojowych, obej-
mujących jednostronnie nerw ślimakowo-przedsionkowy oraz 
przewód słuchowy wewnętrzny.

OPIS PRZYPADKU

Chora G.A., lat 54, nr historii choroby 009834/11/564 badana 
z powodu głębokiego niedosłuchu prawostronnego i okreso-
wych zaburzeń równowagi. Dolegliwości trwają od dzieciństwa. 
W anamnezie nie stwierdzono zaburzeń z innych narządów 
zmysłów, przebytych chorób wirusowych, urazów, intoksyka-
cji, odchyleń w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowe-
go, hormonalnego, moczowego, kostno-stawowego lub skóry. 
W badaniu słuchu obserwowano lateralizację próby Webera 
do ucha przeciwnego.

Ryc. 5.  W badaniu odpowiedzi kalorycznej błędników metodą 
wideonystagmografii (VNG) stwierdzono prawostronny niedowład 
kanałowy. W próbach Bruningsa wykluczono pseudoarefleksję.

Ryc. 6.  W testach obrotowych spostrzegano symetryczny oczopląs po obrotowy. 
W badaniu wywołanych potencjałów przedsionkowych biogennych 
(VEMP) rejestrowano prawidłową morfologię i prawidłowe latencje fal 
P13N23P3.

Ryc. 7.  W badaniu kraniokorpograficznym (CCG) wynik testu Romberga oraz 
testu Unterbergera był prawidłowy.
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W naszym przypadku deformacja tego przewodu oraz hipo-
plazja nerwu VIII stwierdzone zostały podczas postępowa-
nia rozpoznawczego podjętego z powodu jednostronnego, 
głębokiego niedosłuchu odbiorczego. Okresowe zaburzenia 
przedsionkowe u chorej ukierunkowały badanie w stronę oce-
ny funkcji i struktury błędnika. Próba kaloryczna wykazała 
niedowład kanałowy, który można wyjaśnić zaburzeniami 
w zakresie unerwienia struktur grzebieniowych, co sugeruje 
wynik badania MRI. Z kolei badanie VEMP wskazało na za-
chowaną czynność prawostronnego woreczka. Wynik bada-
nia CCG, stabilometrii wg Freyssa, SEP oraz testu obrotowe-
go potwierdziły skompensowanie deficytu przedsionkowego 
prawostronnego [3, 4]. Wyniki badania słuchu oraz funkcji 
przedsionka wskazują, że przypadek ten można zaliczy do 
malformacji o niepełnej penetracji (jednostronność, brak cał-
kowitej głuchoty, zachowana czynność woreczka) [7]. W ba-
daniu klinicznym trudno jednak określić, czy anomalie roz-
wojowe w tej części obejmują częściowo lub całkowicie inne 

OMÓWIENIE

Embriologiczny rozwój ucha rozpoczyna się w 22. dniu życia 
płodowego poprzez powstanie plakody usznej (otic placode) 
na bocznej powierzchni cewy nerwowej. Następnie tworzy się 
otocysta z pofałdowaniem, z której powstaje przewód ślimaka, 
woreczek, łagiewka oraz worek i przewód śródchłonki. Prze-
wody półkoliste tworzą się z mezenchymy (mesenchyme of the 
primordial vestibular part). W okresie od 16. do 22. tygodnia 
następuje powstanie otoczki kostnej błędnika [1]. Zaburzenia 
rozwojowe następujące w czasie embriogenezy mogą powo-
dować aplazję lub deformację poszczególnych struktur przed-
sionkowo-ślimakowych [12]. Jackler i wsp. [5] w badaniu 63 
chorych obserwowali 98 zaburzeń rozwojowych. Najczęściej 
kolejno: powiększony przedsionek, wodociąg przedsionka, ka-
nał półkolisty boczny lub górny. Malformacje w postaci posze-
rzonego lub zwężonego przewodu słuchowego wewnętrznego 
spotykali najrzadziej.

Ryc. 8.  W badaniu stabiolmetrycznym metodą Freyssa stwierdzono index Norre 
oraz index v head – v body w normie.

Ryc. 9.  Badanie potencjałów somatosensorycznych (SEP) wykazało prawidłowe 
latencje fal P11N13i P23. W badaniu radiologicznym kręgosłupa szyjnego 
zmian patologicznych nie stwierdzono.



63

kazuistyka / case report

POLSKI  PRZEGLĄD  OTORYNOLARYNGOLOGICZNY, TOM 7, NR 1 (2018), s. 59-64

struktury ucha wewnętrznego (łagiewkę, przewód ślimaka), 
oraz które elementy nabłonka [5]. Obserwowane w przedsta-
wionym przypadku malformacje równie trudno precyzyjnie 
zaliczyć do któregoś z wymienionych we wstępie zespołów. 

Ryc. 10.  Wynik badania CT-HRCT nr 618/11/CT1: po stronie prawej patologiczny 
obraz przewodu słuchowego wewnętrznego – przewód wąski, dwudzielny. 
Kanał pierwszy szerokości 1,8–2,3 mm, zlokalizowany w miejscu, gdzie 
powinna się znajdować przednio-górna część prawidłowo ukształtowanego 
przewodu. Część druga szczelinowata, o szerokości 0,5 mm, położona niżej 
i ku tyłowi od części pierwszej. Przyśrodkowo od przedsionka obie części 
łączą się z sobą. Widoczny jest również kanalik dla nerwu przedsionkowego 
dolnego, który unerwia plamkę woreczka i grzebień bańki tylnej. Obraz 
kości skroniowej po stronie lewej prawidłowy.

Ryc. 11.  Wynik badania MRI nr 1654/11/MR2: nerw VIII po stronie prawej widoczny 
w obrębie kąta mostowo-móżdżkowego. Jest on węższy niż po stronie 
lewej z powodu hipoplazji lub braku jego składowych ślimakowych 
i nerwu przedsionkowego górnego. Bańki, przewody półkoliste, przewód 
ślimaka wykazują obustronnie obraz prawidłowy; nerw VII obustronnie 
prawidłowy.

Zmiany – jak udało się ustalić – dotyczą nerwu VIII, prze-
wodu słuchowego wewnętrznego. Nie potwierdzono innych 
odchyleń narządowych czy układowych. Przypadek ten zbliżo-
ny jest do typu Mondiniego o niepełnej penetracji [7, 12, 13]. 
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