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Summary
Introduction. The amplitude of click evoked otoacoustic emissions can be suppressed (reduced) with contralateral acoustic 
stimulation (CAS). This is thought to be due to the inhibitory control that the medial efferent auditory nerve exerts on outer 
hair cell function. One commonly used test of medial olivocochlear (MOC) function in humans involves measuring the degree 
of suppression of ipsilateral otoacoustic emissions (OAEs) by CAS. This effect is called contralateral suppression, efferent effect 
or olivocochlear refl ex. Aim of the study. The objective of this study was to measure cut-off level of contralateral suppression, 
sensitivity and specifi city of the efferent test. Material and methods. To evaluate the function of MOC system click evoked 
otoacoustic emissions (CEOAEs) with and without continuous contralateral broadband noise (BBN) stimulation were recorded 
in 14 patients with multiple sclerosis, 16 patients with unilateral cerebello-pontine angle tumor and control group matched 
for age and gender. BBN was presented at 50 dB SL and otoacoustic emissions were recorded in response to nonlinear clicks at 
70 +/- 3 dB SPL. Results. The cut-off level was established at -1.4 dB. For 1.4 dB cut-off level of contralateral suppression the 
sensitivity of the efferent test was 90% and specifi city was 70%. Conclusions. To conclude, assessment of efferent suppression 
may be a useful addition to the battery test employed in the investigation of multiple sclerosis and cerebello-pontine angle 
tumors. The MOC suppression test may provide a tool for an early diagnosis of the brainstem pathology.
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WSTĘP

Galambos w 1956 roku wykazał po raz pierwszy na 
modelu zwierzęcym, że stymulacja elektryczna dna 
komory czwartej, gdzie krzyżuje się większość włó-
kien pęczka oliwkowo-ślimakowego przyśrodkowego 
(MOCB), wywołuje hamowanie odpowiedzi aferentnej 
z nerwu słuchowego (redukcja potencjału sumacyjne-
go N1 nerwu słuchowego) [1]. Oprócz zahamowania 
potencjału sumacyjnego, pobudzenie przyśrodkowych 
włókien eferentnych wpływa również na potencjały mi-
krofoniczne ślimaka. Wykazano, że stymulacja układu 
eferentnego podwyższa amplitudę potencjałów mikro-
fonicznych ślimaka i wywołuje tzw. wolny potencjał 
oliwkowo-ślimakowy [2]. W późniejszych badaniach 
u zwierząt po raz pierwszy zauważono, że włókna 
eferentne mogą być aktywowane poprzez stymulację 

akustyczną ucha przeciwnego (CAS – contralateral 
acoustic stimulation) [3]. Wykazano, że CAS modyfi kuje 
ipsilateralną odpowiedź włókien aferentnych na bo-
dziec tonalny. Z kolei Liberman w doświadczeniach na 
kotach zaobserwował, że podczas stymulacji tonem lub 
hałasem ucha kontralateralnego następuje supresja po-
tencjału sumacyjnego nerwu słuchowego, która zanika 
po przecięciu włókien pęczka oliwkowo-ślimakowego 
[4]. Ponadto Innitzer i Ehrenberger wykazali obecność 
zmian potencjału sumacyjnego podczas CAS, które 
zanikały po podaniu atropiny [5]. Powyższe obserwa-
cje jednoznacznie dowodzą, że akustyczna stymulacja 
jednego ucha modyfi kuje aferentną odpowiedź z nerwu 
słuchowego w uchu przeciwnym, co potwierdza obec-
ność neuronalnych połączeń pomiędzy włóknami afe-
rentnymi i eferentnymi, prawdopodobnie na poziomie 
pnia mózgu. Wyniki licznych badań eksperymentalnych 
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układu oliwkowo-ślimakowego przyśrodkowego (MOC) 
wniosły wiele nowych, istotnych informacji na temat 
budowy układu słuchowego oraz fi zjologii słyszenia. 
Prowadzone przez wiele lat badania opierały się jednak 
głównie na bardziej lub mniej inwazyjnych ekspery-
mentach na modelach zwierzęcych. Przełomem w ba-
daniach układu eferentnego ślimaka stało się odkrycie 
przez Kempa w 1978 r. emisji otoakustycznych (OAEs 
– otoacoustic emissions), gdyż dopiero wówczas ocena 
funkcji układu MOC – efektu kontralateralnego, stała 
się możliwa w badaniach nieinwazyjnych u ludzi.

Efekt kontralateralny u ludzi można oceniać, wyko-
rzystując badania emisji spontanicznych [6, 7], emisji 
wywołanych trzaskiem w trybie liniowym [8–10] 
i nieliniowym [11, 12], emisji wywołanych krótkim 
tonem [11], emisji produktów zniekształceń nieli-
niowych [13–15] oraz emisji wywołanych sygnałem 
sinusoidalnym [16, 17]. Jako stymulacja kontrala-
teralna stosowane są bodźce tonalne, trzaski, szum 
wąskopasmowy (NBN – narrow-band noise) oraz naj-
częściej szum szerokopasmowy. Istnieje wiele metod 
oceny wielkości efektu kontralateralnego, czyli zmiany 
amplitudy emisji otoakustycznych zachodzących pod-
czas CAS. Najczęściej stosowana jest metoda subtrak-
cji względnej, czyli odejmowania, w której wielkość 
efektu kontralateralnego wylicza się na podstawie 
różnicy amplitudy OAEs bez CAS oraz podczas CAS 
[11, 14]. Wartość, o jaką zmienia się amplituda OAEs 
podczas CAS, stanowi wielkość efektu kontralateral-
nego, tzw. supresji, czyli hamowania (CS – contrala-
teral suppression) – gdy następuje spadek amplitudy 
OAEs (wartości ujemne), lub tzw. wzmocnienia (CE 
– contralateral enhancement) – gdy następuje wzrost 
amplitudy OAEs (wartości dodatnie). 

Na podstawie wielu badań klinicznych prowadzo-
nych u ludzi, stwierdzono, iż niektóre schorzenia w ob-
rębie ośrodkowego układu nerwowego wpływają na 
czynność układu MOC [18–23]. Zaburzenia jego funkcji 
w przebiegu chorób zlokalizowanych w obrębie nerwu 
przedsionkowo-ślimakowego lub tylnego i środkowego 
dołu czaszki mogą być skutkiem bezpośredniego uszko-
dzenia drogi eferentnej (włókien pęczka Rassmusena) 
lub ucisku na pień mózgu na wysokości kompleksu 
oliwki górnej (SOC). Droga nerwowa z jednego ślimaka, 
poprzez włókna aferentne, prowadzi impulsację do 
SOC w pniu mózgu i stąd drogą słuchową do ośrodków 
w płacie skroniowym, a włóknami MOCB do ślimaka 
po stronie przeciwnej. Włókna MOCB opuszczają pień 
mózgu, biegną następnie w obrębie nerwu przedsionko-
wego, dochodzą do kontralateralnego jądra ślimakowego 
i wnikają przez anastomozę przedsionkowo-ślimakową 
do ślimaka. W związku z powyższym, wszelkie zmiany 
degeneracyjne, demielinizacyjne, naczyniowe, roz-

rostowe, pourazowe oraz przewodnictwa w obrębie 
nerwu przedsionkowo-ślimakowego lub pnia mózgu 
mogą wpływać na zaburzenia funkcji drogi eferentnej, 
co w konsekwencji prowadzi do zniesienia hamującej 
czynności układu eferentnego wobec aferentnej drogi 
słuchowej. Wielu autorów jednoznacznie potwierdziło, 
że efekt kontralateralny (supresyjny) jest zredukowany 
lub nie występuje w ogóle (jedno- lub obustronnie) 
u pacjentów ze zmianą rozrostową w obrębie kąta 
mostowo-móżdżkowego (nerwiak słuchowy, oponiak, 
torbiel skórzasta, chondrosarcoma, wrodzony perlak 
tylnego dołu czaszki), w następstwie uszkodzenia ner-
wu przedsionkowego lub/i ucisku guza na pień mózgu 
na wysokości SOC [19, 20, 21, 24, 25]. Stwierdzono 
ponadto, iż wiele innych schorzeń OUN (zmiany de-
mielinizacyjne w pniu mózgu, udar pnia mózgu, atrofi a 
mostowo-móżdżkowa, malformacje tętniczo-żylne, 
pourazowe uszkodzenia mózgu) może wpływać na 
czynność układu MOC (najczęściej obustronne osła-
bienie supresji), co świadczy o włączeniu w proces 
chorobowy drogi oliwkowo-ślimakowej [23, 26, 27]. 
Również zmiany czynnościowe, jak np. zaburzenia 
przewodnictwa (dyssynchronia) w nerwie przedsion-
kowo-ślimakowym w przebiegu neuropatii słuchowej, 
wywołują znaczne zaburzenia funkcji układu MOC 
(najczęściej obustronny brak lub bardzo słaby efekt 
supresyjny) [18, 28, 29]. Przedstawione powyżej wyniki 
badań układu eferentnego ślimaka u pacjentów z róż-
nymi patologiami pozaślimakowymi jednoznacznie 
potwierdzają kliniczną przydatność testu eferentnego 
jako dodatkowej, obiektywnej metody diagnostycznej 
w szeregu testów audiologicznych, umożliwiającej oce-
nę stanu czynnościowego układu MOC oraz integracji 
ślimakowej [21, 29]. 

Zasadniczym celem prezentowanej pracy była oce-
na trafności diagnostycznej i przydatności klinicznej 
(własności różnicujących) testu eferentnego ślimaka 
oraz wyznaczenie wartości granicznej pozwalającej 
na swoiste i czułe wyodrębnienie chorych ze stward-
nieniem rozsianym lub zmianą rozrostową w obrębie 
kąta mostowo-móżdżkowego.

MATERIAŁ I METODY

Badania audiologiczne przeprowadzono obuusz-
nie w grupie 205 (n=410) zdrowych, praworęcznych 
osób oraz u 72 (n=144) praworęcznych pacjentów ze 
schorzeniem demielinizacyjnym lub rozrostowym 
w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (20 pacjen-
tów ze stwardnieniem rozsianym oraz 52 pacjentów 
z jednostronną zmianą rozrostową w okolicy kąta 
mostowo-móżdżkowego). 
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Grupę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) 
stanowiły osoby z kilkuletnim wywiadem chorobowym 
oraz rozpoznaniem postawionym przez neurologa na 
podstawie badań przedmiotowych, podmiotowych 
oraz diagnostyki obrazowej (rezonans magnetyczny 
i tomografi a komputerowa mózgu). 

Grupę pacjentów ze zmianą rozrostową w obrębie 
kąta mostowo-móżdżkowego (CPAtu) stanowiły osoby 
przed zabiegiem neurochirurgicznym z rozpoznaniem 
postawionym na podstawie badań obrazowych (rezo-
nans magnetyczny z kontrastem). Wszyscy pacjenci 
operowani byli w Klinice Neurochirurgii w Kato-
wicach-Ligocie ŚAM, a zmianę usunięto z dojścia 
retrosigmoidalnego.

Kryteriami wyłączenia z badań audiologicznych 
były: nieprawidłowy obraz w badaniu otoskopowym, 
w wywiadzie przebyte choroby uszu, narażenie na 
hałas, stosowanie leków ototoksycznych, przewlekłe 
metaboliczne schorzenia ogólnoustrojowe, uraz głowy 
z utratą przytomności oraz schorzenia ośrodkowego 
układu nerwowego (ostatniego kryterium nie uwzględ-
niano w odniesieniu do grupy chorych). 

Zakres przeprowadzonych badań obejmował te-
sty przesiewowe, ocenę efektu kontralateralnego dla 
CEOAEs oraz ocenę czułości i swoistości testu efe-
rentnego ślimaka.

Pierwszy etap badań stanowiły tzw. testy prze-
siewowe, na podstawie których wykluczano lub 
kwalifi kowano osoby do dalszych etapów procedur 
badawczych. W ramach testów przesiewowych wy-
konywano:

– audiometrię tonalną – badania audiometryczne 
wykonano na audiometrze GSI-16 fi rmy Grason-Stad-
ler, oceniając próg słuchu w dB HL dla przewodnictwa 
powietrznego w paśmie od 250 do 6000 Hz oraz próg 
słuchu w dB SPL dla BBN,

– tympanometrię – badania tympanometryczne 
wykonano z zastosowaniem mostka impedancyjnego 
GSI 33 fi rmy Grason-Stadler, wykreślając osobno dla 
każdego ucha krzywe tympanometryczne, 

– pomiar progu odruchu kontralateralnego z mięś-
nia strzemiączkowego dla szumu szerokopasmowego 
– wyznaczenia CART dokonywano, stosując mostek 
impedancyjny GSI 33 fi rmy Grason-Stadler,

– pomiar emisji otoakustycznych wywołanych trza-
skiem – badania CEOAEs przeprowadzono, wykorzystu-
jąc system ILO2 92 Otodynamics Analiser wersja 5.0. 
Emisje otoakustyczne były wywoływane i analizowane 
zgodnie z metodą opracowaną przez Braya [30]. Reje-
strowano emisje otoakustyczne wywołane bodźcem 
akustycznym o charakterze trzasku o poziomie 70 ± 3 
dB SPL i czasie trwania 80 μs. Analizowano odpowiedź 
całkowitą (overall response – Resp).

Po przeprowadzeniu powyższych testów prze-
siewowych dokonano kwalifi kacji do badań układu 
eferentnego ślimaka, na podstawie następujących 
kryteriów:

– obustronnie próg słuchu w audiometrii tonalnej 
w paśmie 500–4000 Hz nieprzekraczający 20 dB HL 
dla grupy osób zdrowych oraz nieprzekraczający 30 
dB HL u pacjentów z chorobami OUN,

– obustronnie tympanogram typu A,
– obustronnie CART dla BBN >75 dB SPL,
– obustronnie obecne CEOAEs: Resp >3 dB SPL 

i Repro >70%.
Stosując powyższe kryteria, do dalszych badań 

zakwalifi kowano ostatecznie 146 osób zdrowych, 
z których utworzono grupę normatywną (n=292), oraz 
30 pacjentów, z których utworzono grupę chorych 
(n=60). Grupę normatywną dobrano odpowiednio pod 
względem płci i wieku do grupy chorych. Grupę cho-
rych stanowiło 14 pacjentów z SM oraz 16 ze zmianą 
rozrostową w obrębie kąta mostowo-móżdżkowego. 
U chorych z CPAtu na podstawie badań histopatolo-
gicznych usuniętej zmiany rozpoznano: u siedmiu ner-
wiaka nerwu słuchowego, u trzech torbiel skórzastą, 
u trzech oponiaka, u dwóch gwiaździaka i w jednym 
przypadku guz przerzutowy (tab. I).

Drugi etap badań stanowiły procedury zmierzające 
do oceny efektu kontralateralnego w grupie osób zdro-
wych i chorych. Oceny efektu kontralateralnego doko-
nano na podstawie zmian poziomu OAEs, zachodzą-
cych podczas CAS. Wielkość efektu kontralateralnego 
obliczano z zastosowaniem metody subtrakcji względ-
nej, czyli różnicy pomiędzy poziomem OAEs podczas 
CAS a poziomem OAEs bez CAS. Wartości ujemne 
stanowiły zatem miarę hamowania (supresji) układu 
eferentnego, natomiast wartości dodatnie świadczyły 
o wzmocnieniach amplitudy otoemisji podczas CAS. 
Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań 
własnych i przeglądu piśmiennictwa stwierdzono, iż 
BBN jako CAS działa najmocniej supresyjnie (w po-
równaniu z szumem wąskopasmowym, bodźcami to-
nalnymi i trzaskiem), dlatego też ten rodzaj stymulacji 
kontralateralnej zastosowano we wszystkich dalszych 
procedurach badawczych [11, 14, 28, 31]. 

Ocenę układu MOC dla wszystkich warunków po-
miarowych przeprowadzono wg jednego, ustalonego 
schematu, tzn. badania wykonywano zawsze w trzech 
blokach pomiarowych: pierwszy obejmował ocenę 
poziomu otoemisji bez CAS, w drugim oceniano po-
ziom otoemisji podczas CAS, którą włączano na ok. 3 s 
przed rozpoczęciem pomiaru otoemisji i wyłączano 
ok. 3 s po zakończeniu rejestracji otoemisji, natomiast 
w trzecim bloku w celu oceny stabilności sondy po ok. 
dwuminutowej przerwie wykonywano test-retest – po-
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wtórny pomiar otoemisji bez CAS. W przypadkach, gdy 
wahania amplitudy otoemisji bez CAS w końcowym 
badaniu przekraczały 1 dB, w porówaniu z pierwszym 
pomiarem bez CAS – co świadczyło o niestabilno-
ści sondy w przewodzie słuchowym zewnętrznym 
– wyniki były odrzucane z dalszej analizy (z powodu 
niestabilności sondy z ostatecznej analizy odrzucono 
jedynie kilka pomiarów.) Jako stymulację kontralateral-
ną stosowano BBN na poziomie 50 dB SL i o szerokości 
widma 125–12 000 Hz. BBN generowano z systemu 
Nicolet Spirit i podawano przez słuchawkę typu insert 
ER3. Poziom CAS ustalono na 50 dB SL (średnio 65 dB 
SPL), ponieważ taka stymulacja nie wywołuje jeszcze 
u większości osób mierzalnego odruchu kontralate-
ralnego z mięśnia strzemiączkowego (średni poziom 
CART dla BBN na podstawie badań własnych wynosi 
75 +/- 7 dB SPL), natomiast wywołuje już znaczącą 
odpowiedź ze strony układu oliwkowo-ślimakowego 
przyśrodkowego [6, 32–35]. Analizie poddawano wy-
łącznie te wyniki, w których dla odpowiedzi bez CAS 
stosunek sygnału do szumu tła był równy lub większy 
od 6 dB. Wszystkie badania wykonano w Pracowni 
Naukowo-Diagnostycznej Narządu Słuchu Katedry 
i Oddziału Klinicznego Laryngologii. Emisje otoaku-
styczne rejestrowano w kabinie audiometrycznej, 
z jednego założenia sondy, w pozycji siedzącej osoby 
badanej, w bezruchu. Ekwiwalentny poziom natężenia 
hałasu w kabinie audiometrycznej nie przekraczał 15 
dB, współczynnik pochłaniania dźwięku, tj. stosunek 
poziomu energii hałasu pochłoniętego przez ścianki 
do poziomu eksponowanego na zewnątrz pomieszcze-
nia, był większy od 0,8 natomiast średni czas pogłosu 
wewnątrz kabiny nie przekraczał 0,1 s [36]. 

Badania CEOAEs przeprowadzono z zastosowaniem 
systemu ILO2 92 Otodynamics Analiser wersja 5.0. 
Pomiar emisji otoakustycznych wykonywano dla każ-
dego ucha oddzielnie, zakładając badanemu do ucha 
sondę jednokanałową z mikrogłośnikiem i mikrofonem 

połączoną z przedwzmacniaczem oraz fi ltrem. Sondę 
uszczelniano miękką nakładką dopasowującą się do 
przewodu słuchowego zewnętrznego. Przed badaniem 
program automatycznie sprawdzał rezonans przewodu 
słuchowego zewnętrznego oraz szczelność założenia 
sondy. Rejestrowano emisje otoakustyczne wywoły-
wane w trybie nieliniowym bodźcem akustycznym 
o charakterze trzasku o poziomie 70±3 dB SPL i czasie 
trwania 80 μs. Wybrano powyższy poziom trzasku, gdyż 
w konfrontacji z literaturą stwierdzono, że wywołuje on 
w miarę mocną odpowiedź otoemisji, a jednocześnie 
nie zmniejsza w sposób istotny efektu kontralateralnego 
[11, 33]. Trzask prezentowano z częstością 50/s, a odpo-
wiedź uśrednioną z 260 powtórzeń mierzono w oknie 
czasowym 2,5–20 ms. Poziom emisji otoakustycznych 
wywołanych trzaskiem mierzony był w przedziałach 
1000 Hz w zakresie od 1,0 do 5,0 kHz. Analizowano 
odpowiedź całkowitą CEOAEs oraz w opcji off-line 
poziom emisji dla pasm częstotliwości o szerokości 
1 kHz, scentrowanych na 1, 2, 3, 4 i 5 kHz. 

Wyznaczenia wartości granicznej efektu kontra-
lateralnego między osobami zdrowymi a chorymi 
dokonano, opierając się na parametrach statystycznych 
– współczynniku korelacji Pearsona (r), oraz cechach 
testów, takich jak czułość oraz swoistość. Swoistość 
(specifi city) to zdolność wykrywania osobników rze-
czywiście zdrowych. Test swoisty powinien wskazy-
wać małą liczbę osób z wynikami fałszywie dodatnimi. 
W niniejszej pracy swoistość testu określa procentową 
wykrywalność osób bez patologii w obrębie OUN. 
Natomiast czułość (sensitivity) oznacza prawidłowe 
rozpoznawanie przypadków, czyli zdolność wykry-
wania wszystkich osobników rzeczywiście chorych. 
Test czuły powinien wskazywać małą liczbę osób 
z wynikami fałszywie ujemnymi. W prezentowanych 
badaniach czułość testu określa procentową wykry-
walność osób ze schorzeniem demielinizacyjnym 
w OUN lub rozrostowym w obrębie kąta mostowo-
-móżdżkowego.

Ocena trafności testu diagnostycznego (testu efe-
rentnego ślimaka) została przedstawiona w następu-
jący sposób (tab. II):

Czułość =     a       x  100%a + c

Tabela. I. Charakterystyka grupy normatywnej oraz grupy chorych
n Średnia wieku ± SD

Grupa normatywna 292 43,6 11,5
Grupa chorych 60 45,8 9,7

Podgrupa z SM 28 42,2 6,8
Podgrupa z CPAtu 32 47,7 12,9

Tabela. II. Wzór określania trafności diagnostycznej analizowanej metody
Wyniki testu referencyjnego (MRI)

Sumawynik dodatni
(zmiana w OUN)

wynik ujemny 
(bez zmian w OUN)

Wielkość efektu kontralateralnego słabszy efekt a b a + b
 mocniejszy efekt c d c + d

Suma a + c b + d n
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Swoistość =     d       x  100%     b + d

gdzie: a – wyniki prawdziwie dodatnie, b – wyniki 
fałszywie dodatnie, c – wyniki fałszywie ujemne, d 
– wyniki prawdziwie ujemne.

W przypadku standaryzacji metody diagnostycznej 
ustalano czułość i swoistość testu dla wszystkich moż-
liwych poziomów granicznych. W celu oceny włas-
ności różnicujących testu eferentnego i odpowiedzi 
na pytanie, czy zastosowany test eferentny może być 
wykorzystany do wyznaczenia wartości granicznej, 
wykreślono krzywą ROC (Receiver Operating Curve) 
i obliczono pole pod krzywą (AUC – Area Under Cur-
ve). Następnie na podstawie doboru optymalnych pa-
rametrów czułości i swoistości testu oraz najwyższego 
współczynnika korelacji wybrano wartość graniczną 
efektu kontralateralnego. 

WYNIKI

W grupie chorych stwierdzono istotnie słabszy 
efekt kontralateralny w porównaniu z grupą norma-
tywną (p<0,000001). Średni efekt kontralateralny 
w grupie chorych wynosił -0,59±0,93 dB, natomiast 
w normatywnej -2,07±1,14 dB. Nie zaobserwowano 
natomiast istotnych różnic pomiędzy efektem kon-
tralateralnym w podgrupie chorych z SM (-0,63±1,1 
dB) i podgrupie pacjentów z CPAtu (-0,56±0,8 dB). 
Ponadto nie wykazano znaczących różnic pomiędzy 

efektem kontralateralnym w uszach po stronie guza 
(-0,56±0,8 dB) oraz po stronie przeciwnej (-0,55±0,8 
dB). Na ryc. 1 przedstawiono średni efekt kontralate-
ralny w grupie normatywnej oraz w poszczególnych 
podgrupach chorych (ryc. 1).

Przeprowadzono analizę wielkości efektu kontrala-
teralnego dla odpowiedzi całkowitej CEOAEs w grupie 
normatywnej (n=292) oraz w grupie chorych (n=60) 
w celu określenia tzw. wartości granicznej (cut-off) 
użytecznej klinicznie (bez względu na wiek, płeć oraz 
badaną stronę). Przed wyborem optymalnej wartości 
granicznej, w celu oceny własności różnicujących 
testu, wykreślono krzywą ROC oraz obliczono pole 
pod krzywą (AUC). Na podstawie analizy AUC wyka-
zano, iż zastosowany test eferentny wykazuje dobre 
własności różnicujące (AUC=0,86), w związku z czym 
może zostać wykorzystany do wyznaczenia wartości 
granicznej efektu kontralateralnego.

Wartość graniczną efektu kontralateralnego wy-
znaczono na podstawie doboru optymalnych para-
metrów czułości i swoistości testu oraz najwyższego 
współczynnika korelacji. Stwierdzono, iż dla efektu 
kontralateralnego -1,4 dB czułość testu wynosi 90%, 
swoistość 70%, a współczynnik korelacji Pearsona 
w porównaniu z metodą referencyjną (rezonans mag-
netyczny) ma wartość r=0,46 , p<0,001. Powyższa 
wartość graniczna może stanowić dodatkowe kryte-
rium diagnostyczne, gdyż słabszy supresyjny efekt 
kontralateralny (CS>-1,4 dB) posiada aż 90% cho-
rych ze zmianą rozrostową w obrębie kąta mostowo-
-móżdżkowego lub demielinizacyjną w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Swoistość testu dla wartości -1,4 
dB wynosi 70%. Z praktycznego punktu widzenia jest 
to metoda, która kwalifi kuje do wykonania rezonansu 
magnetycznego 30% nietrafnie zidentyfi kowanych 
osób, jednakże ryzyko niezdiagnozowania zmian roz-
rostowych w obrębie kąta mostowo-móżdżkowego lub 
SM wynosi jedynie 10%.

DYSKUSJA

Wielu autorów opisuje słabszy efekt supresyjny 
u chorych z różnymi zmianami pozaślimakowymi, 
jednakże bardzo rozbieżne i niejasne są kryteria de-
terminujące nieprawidłową czynność układu MOC 
[8, 19, 20, 21, 23, 37]. Veuillet [23] sugeruje, iż efekt 
supresyjny słabszy niż -0,5 dB (CS>-0,5 dB) może 
świadczyć o uszkodzeniu MOCB, natomiast Prasher 
[21] za wartość graniczną (cut-off) OCR przyjmuje 
– 1,0 dB. Dla tej wartości granicznej Prasher podaje, 
iż czułość metody wynosi 83%, a swoistość 94%, tzn. 
supresja słabsza niż -1,0 dB występuje u 6% zdrowych 

Ryc. 1. Średni efekt kontralateralny dla odpowiedzi całkowitej 
CEOAEs w grupie normatywnej (Norma), w podgrupie 
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) oraz w podgru-
pie pacjentów ze zmianą rozrostową w obrębie kąta mosto-
wo-móżdżkowego: uszy po stronie guza (CPAtu+) oraz uszy 
po stronie zdrowej (CPAtu-)
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(wyniki fałszywie dodatnie), natomiast aż u 17% cho-
rych występuje supresja mocniejsza niż -1,0 dB (wy-
niki fałszywie ujemne) [21]. Tak duża liczba wyników 
fałszywie ujemnych w zasadniczy sposób zmniej-
sza przydatność kliniczną testu, dlatego też jednym 
z głównych celów obecnej pracy było wyznaczenie 
optymalnej, przydatnej klinicznie wartości granicz-
nej efektu eferentnego, charakteryzującej się przede 
wszystkim jak najmniejszą liczbą wyników fałszywie 
ujemnych (wysoka czułość), a zarazem stosunkowo 
małą liczbą wyników fałszywie dodatnich (wysoka 
swoistość). Powyższe obliczenia przeprowadzono na 
bardzo dużym materiale normatywnym i klinicznym 
(jak dotąd nie opisywanym), co pozwoliło na zobiek-
tywizowanie uzyskanych wyników. Za wartość gra-
niczną wyznaczoną na podstawie doboru optymalnych 
parametrów czułości i swoistości testu uznano -1,4 dB. 
Stwierdzono, iż dla tej wartości cut-off czułość testu 
wynosi 90%, a swoistość 70%. Powyższa wartość 
graniczna może stanowić kryterium kliniczne, gdyż 
słabszy kontralateralny efekt supresyjny (CS>-1,4 dB) 
posiada aż 90% pacjentów ze zmianą rozrostową 
w obrębie kąta mostowo-móżdżkowego lub procesem 
demielinizacyjnym w pniu mózgu (10% wyników 
fałszywie ujemnych) i jedynie 30% osób zdrowych 
(wyniki fałszywie dodatnie). Tak wysoka czułość testu 
eferentnego ślimaka czyni z niego dodatkową metodę 
diagnostyczną w szeregu obiektywnych, nieinwazyj-
nych testów audiologicznych, dostarczającą cennych 
informacji na temat integracji ślimakowej oraz czyn-
ności układu MOC, nie tylko w przebiegu schorzeń 
w obrębie nerwu przedsionkowo-ślimakowego i kąta 
mostowo-móżdżkowego, lecz także w odniesieniu 
do zmian chorobowych zlokalizowanych w dolnej 
części pnia mózgu. Ocena czynności włókien MOCB 
na podstawie testu eferentnego ślimaka umożliwia 
uzyskanie dodatkowych informacji na temat lokalizacji 
zmiany, a więc może stanowić uzupełniającą metodę 
topodiagnostyczną, szczególnie cenną w połączeniu 
z ABR i oceną progu odruchu z mięśnia strzemiącz-
kowego (ART – acoustic refl ex threshold). Wymienione 
powyżej obiektywne metody diagnostyczne wzajemnie 
się uzupełniają, gdyż we wszystkich SOC pośredniczy 
w generowaniu odpowiedzi. Przydatność kliniczną 
testu eferentnego potwierdza fakt, iż w przebiegu za-
burzeń pozaślimakowych (procesy demielinizacyjne, 
zmiany rozrostowe w okolicy kąta mostowo-móżdż-
kowego) nie opisano przypadku prawidłowego efektu 
kontralateralnego przy nieprawidłowych wynikach 
ABR lub ART. Opisano natomiast przypadki, gdy 
jedynym nieprawidłowym wynikiem wśród licznych 
testów audiologicznych było osłabienie efektu kontra-
lateralnego [21, 23, 24]. 

 Należy oczywiście pamiętać o ograniczeniach 
diagnostycznych testu eferentnego ślimaka. Warun-
kami niezbędnymi do oceny efektu eferentnego są: 
prawidłowa funkcja ucha środkowego, obecne emisje 
otoakustyczne oraz zastosowanie stymulacji kontrala-
teralnej sygnałami o poziomie poniżej CART. W związ-
ku z powyższym, testu eferentnego ślimaka nie można 
stosować w przypadku niedosłuchów przewodzenio-
wych, ślimakowych oraz w niektórych patologiach 
pozaślimakowych współistniejących z zaburzeniem 
czynności ślimaka, manifestującym się brakiem OAEs 
(np. upośledzenie ukrwienia ślimaka wywołane uci-
skiem na tętnicę błędnikową przez masy guza kąta 
mostowo-móżdżkowego), a także, gdy próg słuchu 
dla BBN jest podwyższony na tyle, że zastosowanie 
CAS na poziomie 40–50 dB SL może wywołać odruch 
z mięśnia strzemiączkowego lub transkranialną trans-
misję energii akustycznej (cross-over).

WNIOSKI

Opracowany test eferentny ślimaka charakteryzuje 
się dobrymi własnościami różnicującymi, a wyznaczo-
na wartość graniczna efektu kontralateralnego – wy-
soką czułością i swoistością kliniczną w diagnostyce 
audiologicznej schorzeń demielinizacyjnych OUN 
oraz zmian rozrostowych w obrębie kąta mostowo-
-móżdżkowego.
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