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STRESZCZENIE:    Wstęp: Osłoniaki nerwu przedsionkowego (VS) są nowotworami łagodnymi, które rozwijają się z osłonek Schwanna. 
Szybkie zdiagnozowanie, jak również wykorzystanie śródoperacyjnego monitorowania słuchu (IM) podczas usu-
wania guza, dodatkowo wpływa na wzrost prawdopodobieństwa zachowania słuchu. Podczas operacji można 
zastosować różne opcje IM, tj: zastosowanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR), transtympa-
nalnej elektokochleografii (TT-ECochG) i otoemisji produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE). 

  Cel: Celem pracy było określenie przydatności IM podczas operacji usuwania VS oraz analiza zmian w zapisach mor-
fologii potencjałów słuchowych względem słuchu po operacji. 

  Materiał i metoda: Dane zostały pozyskane na podstawie retrospektywnego opracowania wyników badań au-
diologicznych oraz zapisów z przeprowadzonych śródoperacyjnych monitorowań słuchu 15 pacjentów ze zdiagno-
zowanym osłoniakiem nerwu przedsionkowego. Analizie poddano wartości: progu słyszenia, zrozumiałości mowy, 
latencji fali V ABR uzyskane przed i po operacji oraz wartości amplitudy i latencji potencjału czynnościowego (AP) 
mierzonych przed i po usunięciu guza. 

  Wyniki: Przedoperacyjne wartości progu słyszenia wahały się od 10–25 dB HL, a po operacji od 25–65 dB HL w paśmie 
częstotliwości 0,125–8 kHz. W pooperacyjnej audiometrii słownej maksymalnie uzyskano 65% zroumiałości mowy. 
Wartość mediany dla pooperacyjnego wydłużenia latencji fali V w ABR wynosiła 1,38 ms, podczas gdy dla latencji AP 
0,23 ms. Amplituda AP uległa redukcji o 1,43 μV.

  Wniosek: W analizowanym materiale uzyskano znamienne korelacje między progiem słyszenia a parametrami 
charakteryzującymi fizjologię słyszenia latencji fali V ABR, redukcję amplitudy i wydłużenie latencji AP. Wykazano 
przydatność IM w operacjach usuwania VS.

SŁOWA KLUCZOWE:   osłoniaki nerwu przedsionkowego, guzy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego, śródoperacyjne monitorowanie słuchu, 
transtympanalna elektrokochleografia, potencjały słuchowe wywołane z pnia mózgu?

ABSTRACT:   Background: A vestibular schwannoma (VS) is a benign tumor that arises from the Schwann cells. Prompt diagnosis 
and the use of intraoperative monitoring of hearing (IM) during the removal of the tumor increases the probability of 
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F – przegląd piśmiennictwa
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WSTĘP

Osłoniaki nerwu przedsionkowego (VS) wciąż stanowią istot-
ne wyzwanie interdyscyplinarne wśród lekarzy. Coraz większy 
i szybszy postęp w diagnostyce audiologicznej oraz radiolo-
gicznej pozwala na zwiększenie wykrywalności VS wśród pa-
cjentów. Istotną rolę w procesie diagnostycznym VS, zwłasz-
cza w jego pierwszej fazie, pełni diagnostyka audiologiczna. 
Bardzo często pacjenci z VS po raz pierwszy zgłaszają się do 
lekarza audiologa z powodu pogłębiającego się jednostronnego 
niedosłuchu odbiorczego, jednostronnych szumów usznych, 
czy zaburzeń w zakresie narządu równowagi. W przypadku 
potwierdzenia w testach audiologicznych pozaślimakowego 
uszkodzenia narządu słuchu zawsze należy przeprowadzić 
diagnostykę obrazową, włączając rezonans magnetyczny tyl-
nego dołu czaszki z kontrastem [32]. W zależności od wielko-
ści guza, stanu narządu słuchu, wieku pacjenta, czy jego stanu 
ogólnego, można wybrać różne opcje postępowania leczni-
czego [28]. Zalecaną metodą leczenia VS wg NIH Consensus 
Development Conference on Acoustic Neuroma z 1991 roku 
jest mikrochirurgia. Jej celem w przypadku mniejszych guzów 
jest całkowite usunięcie guza z zachowaniem funkcji nerwów 
czaszkowych VII i VIII, jak też ucha wewnętrznego. W pew-
nych sytuacjach klinicznych wybór leczenia z zastosowaniem 
radioterapii stereotaktycznej lub opcja „watch and scan” jest 
alternatywną metodą postępowania w przypadku VS [2, 30].

W czasie operacji usuwania VS u pacjentów z użytecznym 
społecznie słuchem wysoce wskazane jest śródoperacyjne 
monitorowanie słuchu (IM), aby zminimalizować ryzyko jego 
uszkodzenia. Mimo sprawnego IM z zastosowaniem różnych 
technik audiologicznych, chirurg nie jest w stanie całkowi-

cie wyeliminować ryzyka pogorszenia słuchu w następstwie 
operacji [7]. Śródoperacyjne uszkodzenie słuchu może na-
stąpić w następstwie: (i) skurczu tętnicy błędnikowej z na-
stępowym niedokrwieniem; (ii) uszkodzenia tętnicy błędni-
kowej w wyniku pociągania lub ucisku; (iii) mechanicznego 
uszkodzenia włókien nerwowych nerwu VIII w okolicy guza 
lub w miejscu ich wyjścia ze ślimaka; (iv) śródoperacyjnych 
systemowych spadków ciśnienia krwi tętniczej; [22, 26]. Za-
stosowany śródoperacyjnie IM znacząco ogranicza wystę-
powanie wymienionych powyżej następstw, a tym samym 
zwiększa prawdopodobieństwa zachowania czynności na-
rządu słuchu [9, 13, 31, 37].

Testy diagnostyczne, które znalazły zastosowanie w IM, są tak-
że wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej. Śródo-
peracyjne monitorowanie słuchu zwykle przeprowadza się, 
stosując wywołane potencjały słuchowe z pnia mózgu (ABR), 
elektrokochleografię, zwykle transtympanalną (TT-ECochG) 
[8, 10, 24, 36]. Te dwa testy stanowią optymalne połączenie 
dostępnych badań elektrofizjologicznych, ponieważ wspólnie 
dostarczają informacji z całej drogi słuchowej. Śródoperacyj-
ne monitorowanie słuchu można także prowadzić za pomocą 
kombinacji ABR z otoemisją produktów zniekształceń nieli-
niowych (DPOAE) [21]. W literaturze znajdziemy też donie-
sienia o monitorowaniu powyższymi testami funkcji ślimaka 
oraz nerwu słuchowego podczas indukowanego niedotlenie-
nia i niedokrwienia w badaniach eksperymentalnych na zwie-
rzętach [3, 20, 23, 41]. 

W praktyce klinicznej podczas analizy zapisów ABR ocenia-
my fale I, III, V. Na podstawie interpretacji ich parametrów 
czasowych jesteśmy w stanie określić, czy i gdzie występuje 

hearing preservation. During the operation, various IM can be used: auditory brainstem responses (ABR), transtym-
panal electrocochleography (TT-ECochG) and distortion product otoacoustic emissions (DPOAE).

  Objective: The aim of this study was to determine the usefulness of IM during the VS  removal operation and to ana-
lyze the changes in morphology of auditory potentials records in relation to hearing after the operation.

  Material and Methods: Retrospective analysis was done of the audiological tests results and the records of IM per-
formed with 15 patients with vestibular schwannoma. Analyzed were: threshold of hearing, speech intelligibility, ABR 
wave V latency,  action potential (AP) amplitude and latency measured pre- and postoperatively. 

  Results: The preoperative hearing thresholds ranged from 10 to 25 dB HL, while postoperative from 25 to 65 dB HL at 
the whole frequency band 0,125 –8 kHz. In the postoperative speech audiometry the speech understanding reached 
65%. The median value for ABR wave V latency prolongation was 1,38 ms while for the AP latency 0,23 ms. AP ampli-
tude has been reduced by 1.43 μV. 

  Conclusion: The analyzed material presents significant correlation between hearing threshold and the parameters 
characterizing the hearing physiology of the ABR wave V latency, the amplitude reduction and the AP latency prolon-
gation. The above proves the usefulness of IM in VS removal surgeries. 

KEYWORDS:   vestibular Schwannoma, cerebellopontine angle tumor, intraoperative monitoring of hearing, transtympanal elec-
trocochleography, auditory brainstem responses
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patologia w narządzie słuchu. Granice normy są określone 
i powszechnie znane w praktyce klinicznej, a każde odstęp-
stwo od nich może świadczyć o zaburzeniach w funkcjono-
waniu narządu słuchu. Przyjęto, że interlatencja I–III odpo-
wiada przewodnictwu neuronalnemu w nerwie słuchowym, 
z kolei interlatencja III–V przewodnictwu w pniu mózgu 
[33, 34]. W tym wymiarze ABR jest idealnym narzędziem 
do monitorowania funkcji słuchowych pniowej części dro-
gi słuchowej. Co prawda nie monitoruje funkcji słuchowych 
w czasie rzeczywistym, a na potwierdzenie stanu słuchu po-
trzeba około 1 minuty (minimalnie 20–30 sekund), za to od-
zwierciedla odpowiedzi z drogi słuchowej. Dzięki rejestracji 
odpowiedzi z drogi słuchowej zwiększa się szansa zachowa-
nia słuchu podczas operacji otoneurologicznej.

ECochG jest badaniem elektrofizjologicznym, które służy do 
rejestracji potencjałów słuchowych wygenerowanych w ślima-
ku oraz nerwie słuchowym. Wśród tych potencjałów wyróż-
niamy: (i) mikrofoniki ślimaka (CM); (ii) potencjał sumacyjny 
(SP); (iii) potencjał czynnościowy nerwu słuchowego (AP) [27, 
34]. Najczęściej ECochG stosuje się w celu topodiagnostyki 
uszkodzeń słuchu, określenia typu uszkodzenia oraz jako jed-
ną z metod IM. Również można ją wykorzystać w badaniach 
eksperymentalnych. ECochG jako jedyny spośród testów elek-
trofizjologicznych jest badaniem jednousznym, chociaż inwa-
zyjnym w przypadku zastosowania elektrod igłowych. Z tego 
powodu ECochG w opcji transtympanalnej – w typowej dia-
gnostyce audiologicznej –stosowana jest dość rzadko. Z kolei 
w trakcie IM, podczas usuwania VS lub selektywnego przecię-
cia nerwu przedsionkowego, TT-ECochG odgrywa znaczą-
cą rolę. Charakteryzuje się wysoką specyficznością częstotli-
wościową, dużą czułością, minimalnym czasem opóźnienia, 
a także czytelnymi odpowiedziami przy stosunkowo małej 
liczbie uśrednionych powtórzeń (128–512). W konsekwencji 
w trakcie monitorowania TT-ECochG rejestruje się co 5–6 se-
kund, co gwarantuje ocenę stanu peryferyjnej części narządu 
słuchu w czasie rzeczywistym. Chociaż ograniczeniem bada-
nia jest brak możliwości rejestracji tzw. efektu ,,disconnected 
ear”, to jednak wielu autorów uważa, że rejestracja odpowiedzi 
w czasie rzeczywistym nawet niewielkich zmian w funkcjach 
słuchowych, czyni technikę TT-ECochG przydatnym narzę-
dziem do IM stanu narządu słuchu podczas operacji otoneu-
rologicznych [22, 24, 25, 33, 34].

W celu IM słuchu wykorzystuje się także emisje otoakustycz-
ne (OAE). Istotą tego badania jest rejestracja bardzo cichego 
sygnału akustycznego generowanego przez ślimak, a ściśle 
mówiąc, przez kurczące się komórki słuchowe zewnętrzne 
(OHCs) w następstwie stymulacji akustycznej [16]. Najczę-
ściej stosowanymi emisjami otoakustycznymi są TEOAE oraz 
DPOAE [39]. Szczególnie wysoką przydatność w IM wyka-

zuje DPOAEs, które charakteryzują się najlepszą specyficz-
nością częstotliwościową, jak również umożliwiają pomiary 
śródoperacyjne w czasie rzeczywistym. Dzieje się tak dlate-
go, gdyż czytelną odpowiedź uzyskujemy dzięki niewielkiej 
ilości uśrednionych próbek (16–64). W przypadku, gdy do-
chodzi do uszkodzenia funkcji słuchowych podczas IM, za-
uważalne są redukcja amplitudy DPOAE i zmiana fazy [22]. 
Ograniczeniem metody jest brak możliwości rozpoznania 
efektu ,,disconnected ear” oraz konieczność prowadzenia 
badań w idealnej ciszy, co na bloku operacyjnym jest trudne 
do uzyskania ze względu na pracujący sprzęt medyczny lub 
zamontowaną klimatyzację [33, 34].

MATERIAŁ I METODA

W okresie od września 2013 do kwietnia 2015 w Katedrze 
i Klinice Otolaryngologii WUM przeprowadzono IM u 24 
pacjentów z VS. Zostali oni włączeni do badań na podsta-
wie zgody Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego (KBE/9/10/04/27). Ze względu na niezgłosze-
nie się pięciu pacjentów na badania kontrolne pooperacyjne 
oraz wystąpienie u czterech z nich problemów technicznych 
(wysunięcie elektrody mierzącej z przewodu słuchowego ze-
wnętrznego na skutek manipulacji chirurgicznych w obrębie 
pola operacyjnego) ostatecznie w poniższej pracy omówiono 
i oceniono dane 15 pacjentów (w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn). 
Ich wiek wahał się od 29 do 66 lat. Wszyscy mieli wcześniej 
zdiagnozowane za pomocą badań audiologicznych oraz ob-
razowych VS. W ramach diagnostyki radiologicznej pacjen-
ci mieli wykonaną tomografię komputerową oraz rezonans 
magnetyczny z kontrastem. Natomiast z zakresu diagnostyki 
audiologicznej wykonano obuusznie audiometrię tonalną, au-
diometrię słowną, audiometrię impedancyjną, OAE oraz ABR. 

Do operacji z dojścia przez środkowy dół czaszki, pod wzglę-
dem radiologicznym, kwalifikowano pacjentów, u których 
rozpoznawano guz wewnątrzprzewodowy (intacanalicular) 
lub nieznacznie wychodzący poza przewód słuchowy we-
wnętrzny, jednak o wielkości w osi długiej nie przekraczającej 
2,5cm. Warunkiem włączenia pacjentów z VS do badań w pre-
zentowanej pracy były: (i) prawidłowa błona bębenkowa; (ii) 
tympanogram typu A; (iii) próg słyszenia dla 500 Hz i 1000 
Hz równy lub lepszy 50 dB HL; (iv) zrozumiałość mowy rów-
na lub lepsza niż 50%. Audiometrię tonalną badano dla prze-
wodnictwa powietrznego w paśmie częstotliwości 0,125–8 
kHz, a dla przewodnictwa kostnego 0,25–4 kHz. Ostatecznie 
wyniki audiometrii tonalnej przedstawiono jako PTA-4, czy-
li średnia liczona wg formuły (0,5kHz+1kHz+2kHz+3kHz)/4. 
Badania wykonywane były zwykle od 2–7 dni przed operacją, 
a kontrolne około 1 miesiąca po usunięciu VS [25].
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Przed rozpoczęciem zabiegu, ale już po znieczuleniu ogólnym 
oraz stabilizacji głowy, zakładano każdemu pacjentowi elek-
trody igłowe: (i) referencyjną na czubku głowy (-); (ii) uzie-
miającą na granicy skóry czoła i linii włosów; (iii) mierzącą 
na wyrostku sutkowym (+); (iv) transtympanalnie zakładano 
jałową elektrodę mierzącą w tylno-dolnym kwadrancie błony 
bębenkowej. Po założeniu elektrody i wsparciu jej na promon-
torium umieszczano gąbkowy insert, który zakładano do czę-

ści chrzęstnej przewodu słuchowego zewnętrznego. Założenie 
elektrod igłowych poprzedzano dezynfekcją skóry w miejscach 
ich zakładania. Stymulowano akustycznie, stosując mikrogło-
śnik typu ER3 Insert Earphone ze specjalną plastikową tubą 
i łączono go z gąbkowym insertem znajdującym się w prze-
wodzie słuchowym zewnętrznym. Każdy IM był analizowa-
ny on-line za pomocą komputera, który znajdował się na sali 
operacyjnej i był połączony ze sprzętem [25, 34].

Ryc. 1.  Przed- i pooperacyjna audiometria tonalna – wartości mediany, kwartyla górnego i dolnego oraz wartości min– max poszczególnych częstotliwości w zakresie 
0,125–8 kHz. Na grafice z wynikami pooperacyjnymi przedstawiono wartości p nieparametrycznego testu Wilcoxona porównującego progi słyszenia dla 
poszczególnych częstotliwości przed i po operacji (*<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001).

Ryc. 2.  Przed- i pooperacyjna audiometria słowna – mediany, kwartyle górny i dolny oraz wartości min-max wartości procentowej zrozumiałości mowy dla 
odpowiedniego poziomu natężenia słów jednosylabowych. Na grafice z wynikami pooperacyjnymi przedstawiono wartości p nieparametrycznego testu 
Wilcoxona porównującego stopień rozumienia mowy przed i po operacji dla poszczcególnych natężeń dźwięku. (*<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001).
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racji oraz powstałą redukcję amplitudy. Wartość mediany 
amplitudy AP przed operacją wynosiła 1,94 μV, a po ope-
racji uległa redukcji do 0,51 μV. Redukcja amplitudy oraz 
wydłużenie latencji są spowodowane mikrouszkodzeniem 
obwodowej części narządu słuchu powstałym w czasie usu-
wania VS. Na poniższym wykresie przedstawiono również 
dokładne wartości kwartyla górnego i dolnego oraz war-
tości min-max.

Analiza przed- i pooperacyjnych amplitud AP oraz latencji 
za pomocą nieparametrycznego testu Wilcoxona wykazała 
istotną statystycznie śródoperacyjną redukcję amplitudy AP 

WYNIKI

W pracy przeanalizowano wartości progu słyszenia wszyst-
kich 15 pacjentów, uzyskane w audiometrii tonalnej przed 
i po operacji. Ze względu na brak normalnego rozkładu da-
nych i relatywnie niską liczebności grupy w analizie danych 
użyto testów nieparametrycznych. Przedoperacyjne wartości 
mediany progu słyszenia dla przewodnictwa powietrznego 
wahały się od 10–25 dB HL w całym paśmie częstotliwości 
(od 0,125–8 kHz). Wartości progu słyszenia po operacji ule-
gły pogorszeniu. Wartości mediany dla przewodnictwa po-
wietrznego wahały się od 25–65 dB HL. Szczegółowe warto-
ści median, kwartyla górnego i dolnego, wartości min-max, 
oraz poziomy istotności statystycznej obliczone dla niepara-
metrycznego testu Wilcoxona przedstawiono na rycinie 1. 

Następnie przeanalizowano wyniki audiometrii słownej. Przed-
operacyjnie udało się osiągnąć 100% zrozumiałości mowy przy 
natężeniu w granicach od 70–110 dB SPL, podczas gdy poope-
acyjnie wartość mediany zroumiałości mowy przy maksymalnym 
natężeniu 110 dB SPL wyniosła 65%. Zrozumiałość mowy po ope-
racji wykazała znamienne statystycznie pogorszenie. Poszczególne 
wartości kwartyla górnego i dolnego, wartości min-max, wartości 
median oraz poziomy istotności statystycznej obliczone dla nie-
parametrycznego testu Wilcoxona przedstawiono na rycinie 2. 

Ocenie poddano także wartości latencji fali V ABR, która była 
obecna przed operacją u wszystkich pacjentów z VS, w przeci-
wieństwie do fali III, która często była trudna do interpretacji. 
Przed operacją wartość mediany fali V wynosiła 6,75 ms, a po 
operacji 7,92 ms. Wartość mediany dla wydłużenia latencji fali 
V ABR wynosi 1,38 ms. Na rycinie 3 przedstawiono graficznie 
wartości latencji fali V uzyskane przed i po operacji, a także 
wydłużenie latencji fali V odpowiadające medianie, kwartylo-
wi górnemu i dolnemu oraz wartościom min-max. 

Porównano także wartości AP mierzonego offline z zapisów 
ECochG pochodzących z IM wykonywanego podczas opera-
cji usuwania VS. AP mierzono w początkowej oraz końcowej 
fazie monitoringu, tak aby móc porównać, jakie zmiany zaszły 
w narządzie słuchu. W analizie mierzono latencję AP oraz jego 
amplitudę. Na rycinie 4 przedstawiono latencję AP przed- i po-
operacyjną. Z dokonanych analiz wynika, że wartość mediany 
latencji AP przed operacją (na jej początku) wynosiła 2,15 ms, 
a po operacji 2,73 ms. Zatem wartość mediany wydłużenia la-
tencji AP wyniosła o 0,23 ms. Szczegółowe wartości median, 
kwartyla górnego i dolnego oraz wartości min-max przedsta-
wiono na rycinie 4.

Poniżej – na rycinie 5 – przedstawiono wartości median 
dla amplitudy AP zmierzone na początku i na końcu ope-

Ryc. 3.  Przed- i pooperacyjne wartości median, kwartyla górnego i dolnego, 
wartości min-max latencji fali V oraz wartości wydłużenia latencji  
fali V ABR. 

Ryc. 4.  Wartości mediany, kwartyle górne i dolne oraz min-max wartości przed-  
i pooperacyjnych latencji AP oraz jej pooperacyjnego wydłużenia. 
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możliwa jest śródoperacyjna analiza i ocena funkcji narządu 
słuchu w czasie rzeczywistym, co pozwala na dość szybką reak-
cję i korektę czynności chirurgicznych pozwalających zmniej-
szyć ryzyko uszkodzenia słuchu czy głuchoty.

ABR i ECochG są najczęściej wybieranymi metodami IM, jed-
nak to ich połączenie jest najlepszą opcją służącą temu celowi. 
Podczas operacji usuwania VS lub selektywnej neurektomii za-
leca się tradycyjne umiejscowienie elektrod. W celu uzyskania 
czytelnych odpowiedzi należy zastosować stymulację akustycz-
ną na poziomie 70–85 dB nHL w zależności od progu słysze-
nia tak, aby ostatecznie otrzymać czytelną morfologię zapisów 
elektrofizjologicznych [14, 22]. Często u pacjentów z VS trud-
no jest przed operacją uzyskać czytelne zapisy odpowiedzi ABR 
w optymalnych warunkach pracowni audiologicznej z powodu 
znacznej desynchronizacji odpowiedzi w drodze słuchowej, jak 
też obecności artefaktów, których liczba znacznie wzrasta w wa-
runkach bloku operacyjnego. Jest to konsekwencją obecności 
wielu urządzeń generujących liczne pola elektromagnetyczne, 
które są odpowiedzialne za widoczne zniekształcenia morfologii 
zapisów ABR. W zasadzie podczas operacji praktycznie ocenia 
się zmiany latencji fali V, ponieważ jest to najczulszy parametr 
w tym badaniu [15, 22, 33, 34]. Wydłużenie latencji fali V w trak-
cie IM świadczy o powstałym przejściowym lub nieodwracalnym 
zaburzeniu przewodnictwa neuronalnego na poziomie nerwu 
ślimakowego. Chociaż przez wiele lat najczęściej wykorzystywa-

(N=15; Z=3,29; p<0,0001) oraz istotne statystycznie wydłuże-
nie latencji AP (N=15; Z=2,51; p<0,012), (patrz: ryciny 4 i 5). 

Analizy korelacji testem Spearmana pooperacyjnego progu sły-
szenia wyznaczonego jako PTA-4 i pooperacyjnych wartości 
latencji AP oraz PTA-4 oraz pooperacyjnych wartości ampli-
tudy AP wykazały, że śródoperacyjnemu wydłużeniu latencji 
AP i redukcji amplitudy AP towarzyszy istotne statystycznie 
pogorszenie słyszenia. Dokładne wyniki przedstawiają zależ-
ności korelacyjne między pogorszeniem słyszenia a parame-
trami AP przedstawionymi w tabeli 1.

DYSKUSJA

Osłoniaki nerwu przedsionkowego stanowią około 6% wszyst-
kich guzów wewnątrzczaszkowych, oraz aż 80% guzów okolicy 
kąta mostowo-móżdżkowego (CPAT). Histologicznie są guza-
mi łagodnymi, które wolno rosną (najczęściej 0,25–0,4 cm/rok) 
[4, 12]. Pojawiają się w populacjach na całym świecie, bez istot-
nych różnic indywidualnych lub rasowych. VS, które ujawniają 
się jednostronnie, są chorobą nabytą (unilateral schwannomas, 
sporadic neuromas) i występują z częstością 1 na 100 000 osób 
w ciągu roku, zazwyczaj między 50. a 60. rokiem życia. VS wy-
stępujące obustronnie zaliczamy do chorób dziedzicznych sta-
nowiących element lub pełny obraz nerwiakowłókniakowości 
typu 2 (NF-2) i jest dziedziczona jako cecha autosomalna do-
minująca. Guzy obustronne pojawiają się w około 1 przypad-
ku na 1 000 000 mieszkańców, zazwyczaj pomiędzy 20. a 40. 
rokiem życia [29, 30]. W Polsce częstość guzów wynosi 1,9 na 
1 000 000 mieszkańców na rok [38].

Na podstawie długoletnich badań prowadzonych przez Lar-
javaara i wsp. w krajach skandynawskich (Dania, Finlandia, 
Norwegia, Szwecja) wynika, że w latach 1987–2007 wskaźniki 
zapadalności wahały się od 6,1 do 11,6 na 1 000 000 osób w cią-
gu roku. Badania te wykazały wzrost częstości występowania 
VS, głównie w połowie lat 90. XX wieku. Wiodącym krajem, 
w którym zaobserwowano największy wzrost wykrywania VS 
była Dania, z kolei w Finlandii był on znikomy [17]. Natomiast 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1994–2003, VS zdiagno-
zowano u 10 297 dorosłych pacjentów [19]. 

Najważniejszym celem tej pracy było przedstawienie elek-
trofizjologicznego modelu śródoperacyjnego monitorowania 
słuchu stosowanego podczas operacji usuwania VS. Należy 
pamiętać, że najważniejszym celem leczenia chirurgicznego 
jest usunięcie w całości zmian w taki sposób, aby nie doszło 
do pozostawienia resztek guza, a tym samym do jego wznowy 
[35]. Dzięki modelowi IM opracowanemu przez zespół Klini-
ki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Ryc. 5.  Wartości median, kwartyli górnego i dolnego oraz wartości min-max wartości 
amplitud AP przed i po operacji, oraz wartość redukcji amplitudy AP.

Tab. I. Korelacja pooperacyjnego PTA-4 i wartości latencji AP po operacji oraz 
pooperacyjnego PTA-4 oraz wartości amplitudy AP po operacji.

N R T(N-2) P

Post-PTA-4 & PostECochG-Lat 15 0,58 2,61 0,021

Post-PTA-4 & PostECochG-Amp 15 -0,58 -2,57 0,022
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W większości przeprowadzonych badań naukowych charak-
terystyczną i wspólną obserwacją jest tendencja do śródo-
peracyjnego pogarszania się słuchu, zwłaszcza dla wysokich 
częstotliwości, a nawet głuchota po stronie patologii. Moni-
toring śródoperacyjny znacząco podnosi prawdopodobień-
stwo zachowania słuchu po operacji, jednak go nie gwarantuje 
w 100 procentach [1, 18, 34, 39]. Również na podstawie badań 
przedstawionych w omawianej pracy, wynika, że średnia war-
tość progu słyszenia pogorszyła się o około 30 dB w zakresie 
częstotliwości 0,125–8 kHz, a w konsekwencji także stopień 
rozumienia mowy. Jednak jednoznacznie trzeba podkreślić, 
iż bez śródoperacyjnego monitorowania pogorszenie słuchu 
byłoby większe. Ostateczna liczba włączonych pacjentów jest 
dość niska i w związku z tym badania będą kontynuowane, 
w celu opracowania precyzyjnej formuły przewidywania za-
chowania słuchu po operacjach usuwania guza okolicy kąta 
mostowo-móżdżkowego.   

WNIOSKI

 Śródoperacyjny monitoring słuchu wykazuje dużą przydat-
ność w przewidywaniu pooperacyjnego słuchu u osób opero-
wanych z powodu VS. 

Zaobserwowano związek między zmianami morfologii za-
pisu ECochG a stanem słuchu po operacji usunięcia VS, tj. 
pogorszeniu się słuchu towarzyszyło wydłużenie latencji AP 
z jednoczasową redukcją jego amplitudy. W badaniu ABR 
obserwowano tendencję do wydłużania się fali V, jednak 
często jakość zapisów była bardzo niska i w konsekwencji 
nieinterpretowalna. 

Zastosowanie IM w czasie operacji usuwania VS znacząco 
zwiększa prawdopodobieństwo pooperacyjnego zachowa-
nia słuchu.  

ną metodą IM było ABR, to jednak ze względu na niską wartość 
amplitudy ABR, czułość na artefakty zewnętrzne, wrażliwość 
badania na hipotermię, jak i leki anestezjologiczne, badacze co-
raz krytyczniej podchodzą do tej techniki jako narzędzia do IM 
podczas usuwania guza okolicy kata mostowo-móżdżkowego [8]. 
Obecnie zespoły zajmujące się śródoperacyjnym monitorowa-
niem słuchu coraz częściej poszukują alternatywnych technik 
audiologicznych. Z badań przeprowadzonych przez Yamakami 
i wsp., wynika, że TT-ECochG jest optymalną techniką do po-
miarów śródoperacyjnych pozwalającą uzyskiwać jakościowo 
dużo lepsze, czytelne i łatwiejsze w interpretacji zapisy, znaczą-
co przewyższając monitoring słuchu z zastosowaniem techniki 
ABR. Według powyższych autorów, w czasie operacji usuwania 
VS aż u 91% pacjentów zaobserwowano śródoperacyjne prawi-
dłowe zapisy w technice TT-ECochG, natomiast towarzyszące 
im zapisy ABR czytelne były jedynie w 41% przypadków [40]. 
Również Schlakel i wsp. (2001) poczynili podobne obserwacje 
w czasie monitoringu śródoperacyjnego, rekomendując TT-
-ECochG jako preferowane badanie do monitorowania słuchu 
podczas usuwania VS [36].

Jedną z obserwacji poczynionych w prezentowanym materiale 
jest korelacja pomiędzy pogorszeniem progu słyszenia po ope-
racji a średnią wartością wydłużenia latencji AP oraz redukcją 
amplitudy AP. Również Colletti i wsp. (1994) uzyskali bardzo 
podobne wyniki. Analizowali wpływ poszczególnych etapów 
operacji oraz manipulacji chirurgicznych na wartość amplitudy 
AP i CNAPs [6]. W pracy przedstawionej przez Morawskiego 
i wsp. (2007) na temat śródoperacyjnego monitorowania słuchu 
podczas operacji usuwania guza okolicy kąta mostowo-móżdż-
kowego z wykorzystaniem TT-ECochG także zaobserwowano, 
że wraz z pogorszeniem słuchu po operacji, wartość latencji 
wzrasta a amplitudy AP ulega redukcji [22, 24]. Z kolei w pracy 
Brzezińskiego i wsp. (2010) wykazano, że frezowanie i znoszenie 
górnej kostnej ściany przewodu słuchowego wewnętrznego po-
woduje redukcję amplitudy AP oraz wydłużenie jej latencji [5].
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