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STRESZCZENIE:    Wstęp: Celem niniejszej pracy było przedstawienie metodologii oraz interpretacji wyników śródoperacyjnego monito-
rowania słuchu za pomocą jednoczasowego pomiaru metodą elektrokochleografii transtympanalnej (TT-ECochG) i słu-
chowych potencjałów wywołanych rejestrowanych bezpośrednio z nerwu ślimakowego (direct CNAP) w trakcie usuwania 
osłoniaka przedsionkowego na przykładach operowanych pacjentów.     

  Materiał i metody: W przedstawianej pracy zaprezentowano pacjentów jako przykłady ilustrujące metodologię  
i szczegółową interpretację wyników śródoperacyjnego monitorowania słuchu za pomocą TT-ECochG oraz direct CNAP.  
Wszystkie rejestrowane odpowiedzi elektrofizjologiczne były automatycznie zapisywane i przechowywane wraz z infor-
macjami chirurgicznymi, a następnie poddane szczegółowym analizom i obliczeniom po operacji.

  Wyniki: Zaobserwowano następujące zmiany w TT-ECochG i direct CNAP: Pacjent nr 1 – odpowiedzi TT-ECochG i direct 
CNAP z niewielkimi, ale przejściowymi zmianami morfologicznymi (słuch został zachowany); Pacjent nr 2 – odpowiedzi 
CNAP zmieniły się znacząco, ale tymczasowo z trójfazowych na dwufazowe, nastąpiła częściowa, ale odwracalna desyn-
chronizacja CNAP, obserwowane zmiany w TT-ECochG ostatecznie powróciły do wartości wyjściowej (doszło do pogor-
szenia słuchu związanego z zabiegiem chirurgicznym); Pacjent nr 3 – nieodwracalne zmiany TT-ECochG i direct CNAP  
(całkowita utrata słuchu).

  Wnioski: Zastosowanie jednoczasowej kombinacji metod TT-ECochG i direct CNAP umożliwia monitorowanie w czasie 
rzeczywistym stanu narządu słuchu w trakcie operacji usuwania guza nerwu VIII. Pozwala to na szybką ocenę stanu ślimaka  
i nerwu słuchowego podczas manipulacji chirurgicznych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia słuchu u pacjenta  
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WYKAZ SKRÓTÓW

ABR – słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu 
AP – potencjał czynnościowy 
AS – audiometria słowna  
AT – audiometria tonalna 
CPAT – guz okolicy kąta mostowo-móżdżkowego 
direct CNAP – słuchowe potencjały wywołane rejestrowane 
bezpośrednio z nerwu ślimakowego  
EANO – European Association of Neuro-Oncology 
MFA – dostęp przez środkowy dół czaszki 
MRI – rezonans magnetyczny 
SNR – współczynnik sygnału do szumu  
TT-ECochG – transtympanalna elektrokochleografia 

WSTĘP

Osłoniaki przedsionkowe (ang. Vestibular Schwannoma) są no-
wotworami łagodnymi, wolno rosnącymi, rozwijającymi się  
z osłonki Schwanna. Według zaleceń National Institutes of He-
alth Consensus Development Conference on Acoustic Neuro-
ma z 1991 r. [1], najlepszą metodą leczenia tych guzów jest 
mikrochirurgia. Ma ona na celu całkowite usunięcie guza  
z zachowaniem neurologicznych funkcji sąsiadujących struk-
tur. Wybór chirurgicznego usunięcie guza okolicy kąta mosto-
wo-móżdżkowego (ang. Cerebellopontine Angle Tumor; CPAT) 
przez środkowy lub tylny dół czaszki daje możliwość całkowi-
tego usunięcia guza oraz zachowania słuchu. Dla maksymal-
nego zwiększenia prawdopodobieństwa zachowania słuchu  
w przypadku obu tych dojść chirurgicznych wykorzystuje się 
śródoperacyjne monitorowanie słuchu (ang. Intraoperative  

Monitoring of Hearing) [2]. Najczęściej stosowanymi badaniami  
elektrofizjologicznymi do śródoperacyjnego monitorowania  
słuchu są: słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ang. Audito-
ry Brainstem Responses; ABR), transtympanalna elektrokochleogra-
fia (ang. Transtympanic Electrocochleograpy; TT-ECochG) [3–11] 
oraz słuchowe potencjały wywołane rejestrowane bezpośrednio  
z nerwu ślimakowego (ang. direct Cochlear Nerve Action Potential; 
direct CNAP) [3, 5, 8, 10–17]. 

Celem pracy było przedstawienie metodologii oraz interpretacji 
wyników śródoperacyjnego monitorowania słuchu za pomocą jed-
noczasowego pomiaru TT-ECochG i direct CNAP w trakcie usu-
wania osłoniaka przedsionkowego na przykładach operowanych 
pacjentów, u których funkcje słuchowe zostały zachowane i tych, 
u których słuch został utracony na skutek operacji.

MATERIAŁ I METODY

Zgoda Komisji Bioetycznej

Badanie zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez lokalną  
komisję bioetyki (KB/142/2017 i KB/11/A/2019). Wszyscy pacjen-
ci wyrazili świadomą zgodę na udział w nim. Projekt jest zgodny  
z The Code of Ethics of the World Medical Association (Deklaracja 
Helsińska).

Metodologia pomiarów śródoperacyjnego monitorowania 
słuchu 
W przedstawianej pracy zaprezentowano pacjentów i wyniki ba-
dań elektrofizjologicznych wykonanych podczas przeprowadzanej  

poddawanego takiej operacji. Dzięki tak przeprowadzanemu monitorowaniu można szybko poinformować chirurga  
o zmianach obserwowanych w TT-ECochG i direct CNAP, a w konsekwencji zwiększyć szansę zachowania słuchu u operowa-
nego pacjenta. 

SŁOWA KLUCZOWE:  guz kąta mostowo-móżdżkowego, nerw ślimakowy, niedosłuch, potencjał czynnościowy, potencjały wywołane

ABSTRACT:   Background: The aim was to present the methodology and interpretation of intraoperative hearing monitoring with 
simultaneous Transtympanic Electrocochleography (TT-ECochG) and direct Cochlear Nerve Action Potential (CNAP) 
measurements during vestibular schwannoma removal. 

  Materials and Methods: Detailed methodology of measurements and interpretation of results are presented in three 
exemplary patients who underwent tumor removal via middle fossa approach (MFA) with the use of intraoperative 
monitoring of hearing with TT-ECochG and direct CNAP performed in real time. In addition, all responses were automatically 
recorded and stored along with surgical information and subjected to detailed analyses and calculation after surgery.

  Results: The following changes in TT-ECochG and direct CNAP responses were observed: Patient #1 – TT-ECochG and 
CNAP responses with minor, but transient, morphology changes (hearing was preserved); Patient #2 – CNAP responses 
changed significantly but, temporarily, from triphasic into biphasic responses later, with marked but partially reversible 
desynchronization of CNAP; changes in TT-ECochG responses were also observed but, at the end, returned to baseline 
(surgery-related deterioration of hearing); Patient #3 – irreversible changes of TT-ECochG and direct CNAP (complete loss of 
hearing).

  Conclusions: A combination of TT-ECochG and direct CNAP allows for real-time monitoring of auditory function during vestibular 
schwannoma resection and surgical manipulation which contribute to the risk of hearing loss. Therefore, the surgeon can be 
instantly informed about changes which could increase the possibility of preserving the patient’s hearing.

KEYWORDS:  acoustic neuroma, action potential, cochlear nerve, evoked response, hearing loss
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przeanalizować je ponownie w dowolnym momencie, poddać szcze-
gółowym analizom oraz obliczeniom.

Opis pacjentów
W niniejszym artykule przedstawiamy trzech pacjentów wybra-
nych z większej grupy, aby zaprezentować metodologię śródope-
racyjnego monitorowania słuchu oraz szczegółowy wgląd w inter-
pretację wyników elektrofizjologicznych. Osoby te wybrano jako 
przykłady w celu zilustrowania i szczegółowego omówienia wyni-
ków TT-ECochG i bezpośrednich pomiarów CNAP w przypadku: 
(1) zachowania słuchu na bardzo dobrym poziomie, bez prawie 
żadnych nieprawidłowości zaobserwowanych podczas operacji 
(pacjent nr 1), (2) zachowania słuchu na dobrym poziomie, ale  
z pewnymi zaburzeniami w zapisach elektrofizjologicznych podczas 
operacji (pacjent nr 2) oraz (3) całkowitego ubytku słuchu spowo-
dowanego usunięciem nerwiaka przedsionkowego (pacjent nr 3).

Przed operacją wszyscy trzej pacjenci zostali poddani badaniu 
MRI z kontrastem, które potwierdziło obecność guza w przewo-
dzie słuchowym wewnętrznym, osiągającego wymiar wzdłuż osi 
długiej kanału 15–25 mm. Ponadto próg słyszenia dla częstotli-
wości: 500, 1000 i 2000 Hz nie przekraczał 50 dB HL, a dyskrymi-
nacja mowy przy natężeniu 60–70 dB SPL wynosiła co najmniej 
50%. Na podstawie tych wyników pacjenci zostali zakwalifikowani 
do usunięcia guza z dostępu przez środkowy dół czaszki (MFA)  
z wykorzystaniem śródoperacyjnego monitorowania słuchu.

Pacjent nr 1 przedstawia przykład zachowania słuchu na bar-
dzo dobrym poziomie po usunięciu osłoniaka przedsionkowe-
go. Była to 49-letnia kobieta z guzem nerwu VIII o wymiarach  
4 x 6 x 7 mm po stronie prawej, która od roku odczuwała zawroty 
i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi, nie zgłaszała szumów 
usznych ani niedosłuchu. Według klasyfikacji Koos’a [18], guz 
zaliczał się do stadium I, zaś zgodnie z wytycznymi Matthies’a 
et al. [19], to klasa T1, czyli guz wewnątrzprzewodowy. Ryc. 1.  

u nich operacji jako przykłady ilustrujące metodologię i szczegóło-
wą interpretację wyników śródoperacyjnego monitorowania słu-
chu za pomocą TT-ECochG oraz rejestrowanych bezpośrednio  
z nerwu ślimakowego CNAP. 

Do badań elektrofizjologicznych podczas operacji używano dwu-
kanałowego urządzenia Smart Box z oprogramowaniem Smart 
EP (Intelligent Hearing Systems, FL, Miami, USA). Każdorazo-
wo elektroda (-) do TT-ECochG była założona na początku ope-
racji przez tylno-dolny kwadrant błony bębenkowej i wsparta  
o promontorium, a elektroda (-) do direct CNAP została ułożona  
w okolicy proksymelnej (przypniowej) nerwu ślimakowego po otwar-
ciu przewodu słuchowego wewnętrznego. Elektrodę igłową uziemiają-
cą założono na granicy czoła i skóry owłosionej głowy, a elektrodę do-
datnią (+) na szczycie głowy. Impedancja elektrod była utrzymywana 
na poziomie ≤ 1 kΩ. Jednoczesne pomiary TT-ECochG i direct CNAP 
rozpoczynały się po opracowaniu dojścia do guza, czyli po otwarciu 
przewodu słuchowego wewnętrznego przez środkowy dół czaszki.  
Początkowo, w fazie opracowywania dojścia do guza i otwie-
rania przewodu słuchowego wewnętrznego, rejestrowa-
no odpowiedzi słuchowe za pomocą TT-ECochG z jednego 
kanału. Następnie, po otwarciu przewodu słuchowego wewnętrz-
nego i ekspozycji nerwu słuchowego, zakładano elektrodę igłową  
w okolicę nerwu ślimakowego i przechodzono do pomiaru dwu-
kanałowego, czyli z promontorium (TT-ECochG) i z nerwu  
ślimakowego (CNAP). 

W celu uzyskania wywołanych potencjałów słuchowych z pro-
montorium (TT-ECochG) oraz bezpośrednich potencja-
łów z nerwu słuchowego (CNAP) stosowano stymulację 
akustyczną trzaskiem o natężeniu 80 dBnHL przy użyciu słu-
chawek wewnątrzusznych typu ER3 insert earphone (Etymotic  
Research, Elk Grove Village, IL). 

Częstość prezentacji bodźca wynosiła 21,17/s, liczba uśred-
nionych próbek sygnału wahała się od 128 do 256; taka licz-
ba uśrednionych próbek sygnału umożliwia uzyskanie czytel-
nych i powtarzalnych odpowiedzi zarówno z TT-ECochG, jak  
i bezpośrednich pomiarów CNAP. Zastosowano polaryza-
cję naprzemienną bodźca. Zastosowano wzmocnienie x100k, 
filtry 30–3000 Hz. Okno czasowe analizy wynosiło 12,8 ms.  
Wybór takiego okna czasowego analizy opiera się na parame-
trach fizjologicznych i pomiarowych (odpowiednie okno cza-
sowe do obserwacji wszystkich TT-ECochG oraz bezpośred-
nich fal CNAP, brak wtórnego nakładania się fal, brak konfliktu  
z filtrami rejestrującymi itp.).

Oprogramowanie SmartEP umożliwia monitorowanie w czasie rze-
czywistym, a odpowiedzi z TT-ECochG oraz direct CNAP uzyskiwa-
ne są co 5–6 sekund. Dzięki temu na bieżąco można sprawdzać stan 
narządu słuchu oraz informować chirurga o zaistniałych zmianach 
morfologii odpowiedzi TT-ECochG czy direct CNAP. Podczas opera-
cji można w łatwy sposób ocenić amplitudę oraz latencję odpowiedzi  
TT-ECochG i direct CNAP, nie przerywając przy tym pomiarów  
i nie tracąc aktualnych danych. 

Wszystkie odpowiedzi są automatycznie zapisywane w pa-
mięci systemu, dzięki czemu po zakończonej operacji można:  

Ryc. 1. (A) Przedoperacyjna audiometria tonalna (strona lewa) i audiometria słowna 
(strona prawa) pacjentki nr 1 z osłoniakiem przedsionkowym po stronie prawej;  
(B) pooperacyjna audiometria tonalna (strona lewa) i audiometria słowna (strona 
prawa) u tej samej pacjentki. 
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a jego latencja – 1,95 ms. Direct CNAP od początku po-
miarów był trzyfazowy, widoczne były szczyty : P1, N1, 
P2. W początkowych etapach usuwania guza, przy pocią-
ganiu za nerw ślimakowy, doszło do widocznych zmian  
w morfologii CNAP. Odpowiedzi P1, N1 i P2 uległy obniżeniu 
i pojawiały się w większych odstępach czasowych. Odpowiedzi  
z trzyfazowych zmieniły się w dwufazowe, widoczne były  

przedstawia próg słyszenia w audiometrii tonalnej (AT) oraz  
audiometrię słowną (AS) omawianej pacjentki przed i po opera-
cji. Pooperacyjne badania audiologiczne potwierdziły zachowanie 
słuchu na bardzo dobrym poziomie.

Pacjent nr 2 przedstawia przykład zachowania słuchu na do-
brym poziomie po usunięciu osłoniaka przedsionkowego. Była 
to 50-letnia kobieta z lewostronnym niedosłuchem (Ryc. 2.) oraz 
szumami usznymi, od 2 lat bez zawrotów głowy. Guz o wymia-
rach 14 x 8,8 x 15 mm znajdował się po stronie lewej i został 
sklasyfikowany jako II stadium według Koos’a [18] i T2 w kla-
syfikacji Matthies’a et al. [19]. Po operacji próg słyszenia pozo-
stał praktycznie na poziomie wyjściowym i podwyższył się tylko  
o około 5–10 dB HL, z kolei przy maksymalnym natężeniu 110 
dB SPL uzyskano 80% zrozumiałości mowy (Ryc. 2.).

Pacjent nr 3 przedstawia przykład całkowitego ubytku słu-
chu (głuchoty) spowodowanego usunięciem osłoniaka przed-
sionkowego. Była to 57-letnia kobieta z guzem o wymiarach  
9,6 x 4,9 x 9,4 mm po stronie prawej. Od 2 lat zgłaszała: nie-
dosłuch prawostronny (Ryc. 3.), szumy uszne oraz bóle głowy. 
Nie odczuwała natomiast zawrotów głowy i zaburzeń równowa-
gi. Zgodnie z klasyfikacją Koos’a [18], guz ten był w I stadium,  
a według Matthies’a et al. [19], zaklasyfikowany został jako T1.  
Po operacji po stronie prawej obserwowany był brak reakcji na 
jakiekolwiek bodźce dźwiękowe. Nie otrzymano odpowiedzi 
również w pooperacyjnej audiometrii słownej (Ryc. 3.).

WYNIKI

Ryc. 4. przedstawia zapisy odpowiedzi TT-ECochG oraz direct 
CNAP w trakcie usuwania guza z niewielkimi zmianami morfo-
logii u pacjentki nr 1 z zachowanym słuchem po operacji. Począt-
kowo wartość amplitudy potencjału czynnościowego (ang. Ac-
tion Potential; AP) mierzonego TT-ECochG wynosiła 10,18 μV,  

Ryc. 2. (A) Przedoperacyjna audiometria tonalna (strona lewa) i audiometria słowna 
(strona prawa) u pacjentki nr 2 z osłoniakiem przedsionkowym po stronie lewej;  
(B) pooperacyjna audiometria tonalna (strona lewa) i audiometria słowna (strona 
prawa) u tej samej pacjentki. 

Ryc. 3. (A) Przedoperacyjna audiometria tonalna (strona lewa) i audiometria słowna 
(strona prawa) pacjentki nr 3 z osłoniakiem przedsionkowym po stronie prawej;  
(B) pooperacyjna audiometria tonalna (strona lewa) i audiometria słowna (strona 
prawa) u tej samej pacjentki. 

Ryc. 4. Zapisy odpowiedzi transtympanalnej elektrokochleografii (TT-ECochG) 
i słuchowych potencjałów wywołanych rejestrowanych bezpośrednio z nerwu 
ślimakowego (direct CNAP) w trakcie usuwania osłoniaka przedsionkowego po stronie 
prawej u pacjentki nr 1.
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doszło do widocznych zmian w morfologii CNAP. Odpowiedzi 
uległy poszerzeniu, zmieniły się w dwufazowe i widoczne były 
jedynie szczyty P1 i N1, a P2 uległ desynchronizacji, tzn. jego 
szczyt był słabo widoczny, a latencja odpowiedzi była wydłużo-
na. W TT-ECochG amplituda AP uległa nieznacznemu obniże-
niu, a latencja wydłużeniu, ale morfologia nie została zmieniona.  
O zaistniałych zmianach w rejestrowanych odpowiedziach elek-
trofizjologicznych natychmiast został poinformowany otochirurg, 
który na chwilę zaniechał jakichkolwiek czynności w okolicy guza 
i nerwu VIII. Po chwili przerwy odpowiedzi CNAP zaczęły po-
nownie być trzyfazowe i otochirurg przystąpił do kontynuacji 
usuwania guza. Do ponownego pogorszenia odpowiedzi i zmia-
ny morfologii CNAP doszło chwilę już po usunięciu całego guza,  
w trakcie niewielkiego krwawienia z tętnicy błędnikowej. Wów-
czas odpowiedzi CNAP znowu stały się dwufazowe, o wydłużonej 
latencji i ze słabo widocznymi potencjałami: P1, N1, P2. Również 
podczas hemostazy z użyciem koagulacji bipolarnej odpowiedzi 
CNAP były dwufazowe, choć w końcowej fazie zaczęły powoli 
stabilizować się i zmieniać w trzyfazowe. W tym samym czasie  
w TT-ECochG amplituda AP uległa redukcji do 8,00 μV, a laten-
cja wydłużyła się do 2,25 ms. Po opanowaniu krwawienia CNAP 
były ponownie trzyfazowe. W TT-ECochG amplituda AP wzro-
sła do 9,02 μV, a latencja wynosiła ponownie 2,17 ms. 

Porównując odpowiedzi przed i po usunięciu guza (Ryc. 5.),  
widać, że odpowiedzi direct CNAP były trzyfazowe, choć mor-
fologia odpowiedzi po usunięciu całego guza uległa zmianie. 
Szczyty potencjałów P1, N1, P2 miały wydłużoną latencję,  
a szczyt P2 był mniej widoczny niż P1 i N1. Te zmiany świadczyły  

tylko załamki P1 i N1, czyli zwoju spiralnego i jąder ślimakowych.  
W TT-ECochG amplituda AP w tym czasie uległa niewielkie-
mu obniżeniu do 9,20 μV, a latencja wydłużyła się do 2,02 ms.  
W trakcie dalszych manipulacji chirurgicznych na gu-
zie odpowiedzi CNAP uległy poprawie i ponownie mia-
ły charakter trzyfazowych z widocznymi szczytami: P1, N1, P2.  
W końcowej fazie, po całkowitym usunięciu guza, poszczegól-
ne potencjały CNAP były trzyfazowe i stabilne. Również w TT-
-ECochG amplituda AP ustabilizowała się na poziomie 9,47 μV, 
a latencja wynosiła 1,85 ms. Niewielkie, krótkotrwałe zmiany  
w morfologii TT-ECochG i CNAP świadczyły o przejściowych za-
burzeniach dotyczących stanu narządu słuchu, który po operacji 
pozostał praktycznie na tym samym poziomie, jak przed (Ryc. 1.).

U pacjentki nr 2 również został zachowany słuch po operacji, 
przy czym przykład ten pokazuje znaczne, ale przejściowe zmia-
ny morfologii odpowiedzi TT-ECochG i direct CNAP w trakcie 
usuwania guza oraz chwilę po usunięciu guza, gdy doszło do nie-
wielkiego krwawienia z tętnicy błędnikowej (Ryc. 5.). Początkowe 
odpowiedzi CNAP były trzyfazowe, choć od początku usuwania 
guza szczyt P2 prezentował małą amplitudę, co może świadczyć  
o zaburzeniach przewodnictwa neuronalnego w pobliżu pnia 
mózgu. W tym przypadku guz znajdował się w 1/3 swojej ob-
jętości w kącie mostowo-móżdżkowym, dlatego też odpowie-
dzi już od początku pomiarów były zmienione morfologicznie.  
W TT-ECochG amplituda AP wynosiła 8,86 μV, a latencja 2,15 
ms. W początkowych etapach usuwania guza nie zauważono 
większych zmian w morfologii TT-ECochG i CNAP, dopie-
ro podczas pociągania za guz i usunięciu znacznej jego części  

Ryc. 5. Zapisy odpowiedzi transtympanalnej elektrokochleografii (TT-ECochG) 
i słuchowych potencjałów wywołanych rejestrowanych bezpośrednio z nerwu 
ślimakowego (direct CNAP) w trakcie usuwania osłoniaka przedsionkowego po stronie 
lewej u pacjentki nr 2. 

Ryc. 6. Zapisy odpowiedzi transtympanalnej elektrokochleografii (TT-ECochG) 
i słuchowych potencjałów wywołanych rejestrowanych bezpośrednio z nerwu 
ślimakowego (direct CNAP) w trakcie usuwania osłoniaka przedsionkowego po stronie 
prawej u pacjentki nr 3. 
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o odpowiedziach niskoamplitudowych, w konsekwencji jest tak-
że bardziej podatna na różne czynniki zakłócające (artefakty),  
w tym z sieci elektrycznej [10, 12]. Badaniem pozwalającym roz-
wiązać wspomniane powyżej problemy jest metoda pomiaru poten-
cjałów słuchowych z promontorium, czyli TT-ECochG. Technika 
ta pozwala na pomiar potencjałów z pobliża źródła ich genero-
wania, dlatego też odpowiedzi elektrofizjologiczne mają w tym 
przypadku kilkukrotnie wyższą amplitudę, a więc w konsekwencji 
dużo łatwiej osiągnąć korzystny współczynnik SNR, aby otrzymać 
czytelny potencjał czynnościowy z nerwu ósmego (AP). Ponieważ 
do uzyskania czytelnego i powtarzalnego, uśrednionego pomiaru 
wystarczy stosunkowo mała liczba próbek, a odpowiedzi przesy-
łane są średnio co kilka sekund, można w przybliżeniu stwierdzić, 
iż monitoring z zastosowaniem TT-ECochG odbywa się w czasie 
prawie rzeczywistym [24]. Śródoperacyjne badanie TT-ECochG 
dostarcza informacji tylko o nerwie słuchowym i ślimaku, dlatego 
teoretycznie jego stosowanie jako jedynego badania nie jest opty-
malną metodą śródoperacyjnego monitorowania słuchu. 

Pomiary direct CNAP dostarczają informacji o funkcjach słu-
chowych również w czasie praktycznie rzeczywistym, czyli kil-
ka sekund [10, 24]. Analizie podlega morfologia odpowiedzi  
i zmiany amplitudy. Direct CNAP analizowane są jakościowo we-
dług klasyfikacji z podziałem na różne fazy odpowiedzi: jedno-,  
bi- i trójfazowe lub brak odpowiedzi [12]. Odpowiedzi trójfazowe, 
z widocznymi potencjałami: P1, N1, P2, odzwierciedlają obecność 
trzech zsynchronizowanych załamków potwierdzających prawidło-
wą odpowiedź peryferyjnej części drogi słuchowej, kolejno: ze zwoju 
spiralnego, nerwu słuchowego, z jąder ślimakowych. W przypadku 
odpowiedzi bifazowych załamki P1 i N1 prezentują wydłużoną laten-
cję i niższą amplitudę, co ma miejsce najczęściej w trakcie usuwania 
guza i zwykle świadczy o zaburzeniach przekazywania informacji 
wzdłuż nerwu słuchowego, a w konsekwencji zdesynchronizowa-
niu odpowiedzi w jądrach ślimakowych. Odpowiedź jednofazowa, 
czyli o bardzo wydłużonej latencji i niskiej amplitudzie, świadczy  
o zaburzonej aktywności neuronów zwoju spiralnego, które w wyniku 
uszkodzenia nerwu słuchowego nie są w stanie prawidłowo przesyłać 
informacji bioelektrycznej do jąder ślimakowych lub też informacja 
przekazana jest w nieprawidłowej, zdesynchronizowanej formie tak, 
że nie jest w stanie wywołać czytelnych, nadających się do zareje-
strowania odpowiedzi. Brak odpowiedzi, czyli płaski zapis, świadczy  
o braku wygenerowania potencjału w zwoju spiralnym w następstwie 
stymulacji akustycznej. Taką sytuację zwykle obserwujemy w przy-
padku dłuższego zaburzenia ukrwienia ucha wewnętrznego, co może 
być konsekwencją uszkodzenia tętnicy błędnikowej lub – rzadziej 
– tętnicy dolnej przedniej móżdżku [13]. Obserwowane obniżanie 
się amplitud potencjałów: P1, N1, P2 oraz ich wydłużone latencje, 
mogą świadczyć zarówno o spadku liczby neuronów i włókien, jak  
i o zaburzeniach synchronizacji pobudzania oraz odpowiedzi  
z neuronów zwoju spiralnego i jąder ślimakowych [13]. W przy-
padku usuwania CPAT dochodzi do pociągania i uszkadza-
nia poszczególnych włókien nerwu słuchowego oraz genero-
wania epizodów niedokrwienia ucha wewnętrznego lub nerwu  
ślimakowego. Zaburzone śródoperacyjne odpowiedzi CNAP są 
zatem konsekwencją zaburzeń w powstawaniu prawidłowych od-
powiedzi z poszczególnych neuronów drogi słuchowej z następo-
wym wydłużaniem latencji i obniżaniem amplitud tych odpowiedzi  
z peryferyjnych fragmentów drogi słuchowej [12, 13].

o minimalnym uszkodzeniu w drodze słuchowej, które spowo-
dowało pogorszenie słuchu widoczne w pooperacyjnych wyni-
kach badań audiologicznych (Ryc. 2.). 

Trzeci przypadek (pacjentka nr 3) przedstawia trwałe zmiany  
w morfologii odpowiedzi TT-ECochG oraz direct CNAP, które 
są następstwem nieodwracalnych zmian i uszkodzeń powstałych pod-
czas usuwania osłoniaka przedsionkowego. Ryc. 6. prezentuje etapy 
usuwania CPAT wraz z tymi, na których widoczne są zmiany morfo-
logii TT-ECochG i direct CNAP, świadczące o trwałych uszkodze-
niach w drodze słuchowej. W początkowym etapie usuwania CPAT 
odpowiedzi CNAP były trzyfazowe. Choć od początku ich morfologia 
była nieco zmieniona, odpowiedzi pojawiały się z większym opóź-
nieniem czasowym, a szczyt P2 miał mocno zmienioną morfologię.  
W TT-ECochG wartość amplitudy AP wynosiła 3,47 μV, a latencja 
2,00 ms. Wraz z kolejnymi manipulacjami chirurgicznymi związanymi  
z usuwaniem guza oraz bezpośrednim pociąganiem za nerw  
ślimakowy doszło do zmian odpowiedzi CNAP w dwufazowe.  
W TT-ECochG amplituda AP obniżyła się do 3,05 μV, a laten-
cja wydłużyła o 0,10 ms. Gwałtowne zmiany w morfologii CNAP  
i TT-ECochG nastąpiły bezpośrednio po usunięciu całego 
guza. CNAP zaczęły zmieniać się w jednofazowe, po czym cał-
kowicie zaniknęły. Natomiast w TT-ECochG wartość amplitu-
dy AP również bardzo się obniżyła, latencja uległa znaczne-
mu wydłużeniu i ostatecznie również był brak odpowiedzi. 
W tym przypadku doszło do trwałych zmian w drodze słucho-
wej, co wskazuje na możliwe całkowite uszkodzenie słuchu, po-
twierdzone następnie w pooperacyjnym badaniu audiometrii  
tonalnej (Ryc. 3.). 

DYSKUSJA

Śródoperacyjne monitorowanie słuchu stosuje się w trakcie usu-
wania CPAT z dojścia przez środkowy dół czaszki, aby zwiększyć 
szansę zachowania słuchu pacjenta na jak najlepszym poziomie. 
Najczęściej przeprowadza się je za pomocą TT-ECochG i ABR 
[3, 4, 6, 7, 20–23]. W literaturze znajdują się także doniesienia  
o śródoperacyjnym monitorowaniu słuchu z wykorzystaniem kom-
binacji badań ABR i direct CNAP lub TT-ECochG i direct CNAP 
[2–5, 8–12, 15, 17]. TT-ECochG dostarcza odpowiedzi z obwodo-
wej części nerwu słuchowego, w czasie praktycznie rzeczywistym. 
Direct CNAP obrazują odpowiedzi z części przypniowej nerwu 
ślimakowego również w czasie rzeczywistym, dlatego w praktyce 
klinicznej obie te metody są bardzo dobrym narzędziem do śród-
operacyjnym monitorowaniu słuchu.

W badaniu ABR ocenia się przewodnictwo neuronalne w ner-
wie słuchowym oraz pniu mózgu i teoretycznie to bardzo do-
bra metoda badania. Jednak istotnym ograniczeniem dla metody 
ABR dla celów w środoperacyjnym monitorowaniu słuchu jest 
konieczność uśrednienia dużej liczby próbek (kilkaset powtó-
rzeń) rejestrowanego sygnału elektrofizjologicznego, aby uzy-
skać optymalny współczynnik sygnału do szumu (Signal-to-No-
ise ratio; SNR) i tym samym otrzymać czytelne i powtarzalne 
odpowiedzi. Jest to duże uniedogodnienie, ponieważ przez to 
technika ABR nie podaje wyników w czasie rzeczywistym [24]. 
Ponadto ABR to pomiary z dalekiego pola (far-field), a więc  
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nieodwracalnego uszkodzenia słuchu spowodowanego: frezowa-
niem przewodu słuchowego wewnętrznego, pociąganiem za nerw  
i usuwaniem guza. Tego typu zmiany były obserwowane u pacjen-
ta nr 3, u którego w trakcie operacji doszło do nieodwracalnych 
zmiany w morfologii odpowiedzi TT-ECochG i direct CNAP. 

Na skutek pociągania za nerw oraz usuwania guza doszło osta-
tecznie do ich całkowitego zaniku, a pooperacyjne badania słuchu 
potwierdziły całkowitą głuchotę u tego pacjenta. Podobny przy-
padek został opisany przez Colleti’ego i wsp. [13], gdzie w trakcie 
frezowania i otwierania przewodu słuchowego wewnętrznego zo-
stało uszkodzone naczynie, co skutkowało całkowitą utratą słuchu.

Śródoperacyjne monitorowanie słuchu z założenia wykorzystu-
je się w celu zwiększenia szansy zachowania słuchu u pacjentów 
poprzez kontrolę odpowiedzi TT-ECochG i direct CNP podczas 
usuwania guza. Ponieważ obie te metody dostarczają informacji 
w czasie praktycznie rzeczywistym, można natychmiast poin-
formować chirurga o zaistniałym potencjalnym zagrożeniu dla 
słuchu operowanego pacjenta i tym samym zmniejszyć ryzyko 
utraty słuchu. 

Zgodnie z rekomendacjami Congress of Neurological Surgeons 
Systematic Review and Evidence-Based Guidelines on Intraope-
rative Cranial Nerve Monitoring in Vestibular Schwannoma Sur-
gery z 2018 r. [25] oraz European Association of Neuro-Oncology 
(EANO) z 2020 r. [2], monitorowanie funkcji nerwu VIII powin-
no być stosowane podczas usuwania osłoniaka przedsionkowego, 
gdy podejmuje się próbę zachowania słuchu. Metody śródope-
racyjnego monitorowania słuchu są nadal intensywnie rozwija-
ne [4, 5, 8–11, 14–16] i przyczyniają się do zminimalizowania ry-
zyka utraty słuchu podczas operacji usuwania guza nerwu VIII. 

WNIOSKI

Zastosowanie jednoczasowej kombinacji metod TT-ECochG  
i direct CNAP pozwala monitorować w czasie rzeczywistym 
stan narządu słuchu w czasie operacji usuwania guza nerwu 
VIII. Ważne jest, że stosując te metody jednocześnie otrzymy-
wane są odpowiedzi z dwóch różnych miejsc drogi słuchowej: 
przed guzem (dystalna część nerwu słuchowego – TT-ECochG) 
oraz za guzem (część przypniowa nerwu ślimakowego – direct 
CNAP). Pozwala to na szybką ocenę stanu ślimaka i nerwu słu-
chowego podczas manipulacji chirurgicznych, które stwarzają 
ryzyko uszkodzenia słuchu u pacjenta poddawanego takiej ope-
racji. Dzięki tak przeprowadzanemu monitorowaniu słuchu moż-
na szybko poinformować chirurga o zmianach obserwowanych  
w TT-ECochG i CNAP, a w konsekwencji zwiększyć szansę  
zachowania słuchu u operowanego pacjenta. 

Na podstawie rodzaju faz odpowiedzi direct CNAP, można stwier-
dzić, w jakiej części drogi słuchowej doszło do uszkodzenia.  
Co ważne, odpowiedzi direct CNAP są mierzone elektro-
dą umieszczoną proksymalnie względem guza [3, 5, 10, 13, 15].  
Zatem przy pomiarach direct CNAP istotny jest fakt, iż wielkość 
guza oraz wielkość opracowanego dojścia przez środkowy dół czasz-
ki wpływa na miejsce ulokowania elektrody pomiarowej. Równo-
czesne zastosowanie TT-ECochG z direct CNAP dostarcza peł-
niejszej informacji o stanie narządu słuchu, czyli z części przed- i za 
guzem [3–5, 7, 12, 13]. Dzięki tym informacjom można w szybki spo-
sób poinformować chirurga o powstałych zmianach w odpowiedzi  
z TT-ECochG i direct CNAP tak, aby w porę móc zapobiec trwałym 
zmianom w poszczególnych fragmentach drogi słuchowej. Chirurg 
może wówczas zareagować w odpowiedni sposób, aby zmniejszyć 
ryzyko pooperacyjnego uszkodzenia słuchu.

Colletti i wsp. [13], jak też Yamakami i wsp. [17], opisali przypadki 
zmian morfologii odpowiedzi CNAP w trakcie usuwania CPAT. Wska-
zywali, iż dla zachowania słuchu najbardziej niebezpieczny jest moment 
usuwania guza. W przypadku TT-ECochG amplituda AP uległa nie-
znacznemu obniżeniu (o 1 μV), a latencja wydłużyła się o 0,07 ms. Po-
dobne zmiany zaobserwowali Morawski i wsp. [6], czyli amplituda nie 
obniżyła się więcej niż 25%, a latencja nie wydłużyła się powyżej 0,2 ms. 
W przedstawianej pracy u pacjentki nr 1 w odpowiedziach TT-ECochG  
i direct CNAP zarejestrowano niewielkie, ale przejściowe zmiany 
morfologii. U tej pacjentki słuch nie został uszkodzony. 

Zmiany morfologii TT-ECochG i direct CNAP spowodowa-
ne manipulacjami chirurgicznymi w trakcie usuwania guza są 
częstym zjawiskiem [3–5, 7, 12, 13]. Szczególnie niebezpiecz-
ne momenty operacji to krwawienie z guza i konieczność uży-
cia koagulacji bipolarnej [6, 13, 17]. Obserwuje się również, że 
po długotrwałym frezowaniu przewodu słuchowego wewnętrz-
nego lub pociąganiu nerwu słuchowego w trakcie usuwania 
guza dochodzi do zmian w morfologii odpowiedzi TT-ECochG  
[3, 12, 13, 17] z następowym obniżeniem amplitudy AP  
i/lub wydłużeniem latencji [3, 6, 7, 17]. W przedstawianej pracy  
u pacjentki nr 2 obserwowano taką sytuację. W trakcie usuwania 
guza dochodziło do napinania i pociągania nerwu słuchowego,  
a w konsekwencji obserwowano istotne, ale przejściowe zmiany odpo-
wiedzi CNAP z trzyfazowych na dwufazowe. Drugim niebezpiecznym 
momentem okazało się niewielkie krwawienie z tętnicy błędnikowej, 
które doprowadziło do znacznych, lecz częściowo odwracalnych de-
synchronizacji odpowiedzi CNAP. Obserwowano także zmiany od-
powiedzi TT-ECochG, ale ostatecznie pod koniec operacji amplituda 
i latencja wróciły do początkowych. W konsekwencji u tej pacjentki 
doszło do pogorszenia funkcji słuchowych na skutek przebytej operacji. 

W literaturze znajdują się doniesienia [3, 6, 13], z których wy-
nika, że nawet przy stosunkowo małym guzie może dojść do  
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