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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie. Celem pracy było przedstawienie nerwiaków nerwu VIII jako pierwszego objawu zaburzenia 
czynności ucha wewnętrznego.

  Materiały i metody. Badaniami objęto grupę 3456 pacjentów diagnozowanych audiologicznie i otoneurologicznie, 
hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Sz-
pitala Klinicznego im. WAM w Łodzi w latach 2011–2016. Wśród wszystkich chorych nerwiaka nerwu przedsionkowo-
ślimakowego stwierdzono u 13 osób (5,16%), w tym u 9 kobiet i 4 mężczyzn. U każdego z pacjentów przeprowadzo-
no wywiad i badanie przedmiotowe w tym próby statyczno- dynamiczne, wykonano audiometrię tonalną i słowną, 
audiometrię impedancyjną, charakterystykę szumu, wideonystagmografię oraz słuchowe potencjały wywołane 
z pnia mózgu (ABR) za pomocą trzasku. We wszystkich przypadkach nieprawidłowego zapisu ABR wykonano badanie 
MRI z kontrastem.

  Wyniki badań. Nieprawidłowy zapis ABR zaobserwowano u  252 pacjentów, czyli u  7,29% wszystkich badanych. 
Z tej liczby: 54,37% stanowiły kobiety, a 45,63% mężczyźni. W wyniku wykonanego badania MRI z kontrastem u 13 
osób (5,16%) – w tym u 3,57% kobiet i 1,59% mężczyzn – stwierdzono obraz charakterystyczny dla nerwiaka nerwu 
przedsionkowo-ślimakowego. Z  grupy objawów charakterystycznych dla guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego 
u  wszystkich chorych zanotowano niedosłuch i  zaburzenia równowagi. Szumy uszne występowały u  12 osób, bóle 
głowy w  okolicy skroniowej lub potylicznej pojawiały się u  4 badanych, objawy charakterystyczne dla niedowładu 
nerwu trójdzielnego zgłosiły 2 osoby, a jeden pacjent – zaburzenia widzenia w postaci mroczków i niewyraźnego ob-
razu. 

  Wnioski. Każde odbiorcze uszkodzenie słuchu, a  zwłaszcza jednostronne, wymaga rozszerzonej diagnostyki audi-
ologicznej i  wykonania badania słuchowych potencjałów wywołanych z  pnia mózgu. Ich nieprawidłowy zapis pod 
postacią wydłużenia latencji fali V oraz wydłużenia interlatencji I–III i I–V, wymaga wykonania rezonansu magnetycz-
nego z kontrastem jako złotego standardu rozpoznania nerwiaka nerwu VIII.
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ABSTRACT:   Introduction. The aim of this work was to describe acoustic neuromas as the first signs of inner ear functional disorders.

  Material and methods. The study covered 3,456 audiological and otoneurological patients, who were treated in the 
Department of Otolaryngology, Laryngological Oncology, Audiology and Phoniatrics Military Medical Academy Uni-
versity Teaching Hospital in Lodz within the period of 2011–2016. Among the studied subjects, an acoustic neuroma 
on the vestibulocochlear nerve was diagnosed in 13 cases (5,16%), including 9 women and 4 men. Each patient un-
derwent a medical interview and an objective examination with static and dynamic tests, pure tone audiometry and 
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WSTĘP

Guz nerwu przedsionkowo-ślimakowego, jako łagodny proces 
rozrostowy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego, wywodzi się 
z osłonki Schwanna nerwu VIII i jest jednym z najczęstszych no-
wotworów śródczaszkowych. Jako pierwszy opisał tę zmianę Edu-
ard Sandifort w 1777 roku [wg 1]. Opis objawów guza przedstawił 
w 1830 roku Charles Bell [wg 1]. Pierwszą zakończoną sukcesem 
operację przeprowadził w 1894 roku Sir Charles Ballance [wg 1]. 

Guzy kąta mostowo-móżdżkowego stanowią ok. 6–10% zmian 
rozrostowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Naj-
częstszym wykrywanym nowotworem w tej okolicy są nerwiaki 
nerwu przedsionkowo-ślimakowego (osłoniaki przedsionko-
we) – ok. 80–90%). Rzadziej rozpoznawanymi są: oponiaki (3%) 
perlaki (2–6 %) oraz nerwiaki nerwu twarzowego (1%) [2, 3].

W USA rocznie notuje się 7–19 przypadków pierwotnych 
guzów mózgu na 100 000 mieszkańców. Guzy przerzutowe 
do mózgu stanowią w USA 100 000 przypadków rocznie [4].

Wśród czynników ryzyka wystąpienia nerwiaka wymienia się: 
palenie tytoniu, padaczkę rozpoznaną przed co najmniej 10 laty 
oraz urodzenie dziecka. Nie wykazano związku między występo-
waniem nerwiaka w efekcie przyjmowania leków przeciwhista-
minowych w przebiegu alergii, w wyniku urazu mechanicznego 
głowy, urazu akustycznego czy innych chorób rozrostowych [5].

Guzy nerwu VIII rozwijają się przeważnie w części przedsion-
kowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego (częściej z nerwu 
przedsionkowego dolnego). Miejscem wyjścia nerwiaków jest 
strefa Obersternera-Redlicha – miejsce przejścia tkanki glejo-
wej w osłonkę Schwanna.

Objawami guzów kąta mostowo-móżdżkowego są: jednostron-
ny lub asymetryczny niedosłuch odbiorczy, nagła głuchota (ok. 
25 % przypadków), szumy uszne, zaburzenia równowagi, niedo-
wład nerwu trójdzielnego, zaburzenia czynności nerwu twarzo-
wego, bóle głowy.

W diagnostyce guzów wykorzystuje się audiometrię tonalną 
i słowną, potencjały wywołane z pnia mózgu oraz elektrony-
stagmografię/wideonystagmografię. Z badań obrazowych naj-
większą wartość posiada rezonans magnetyczny tylnego dołu 
czaszki z kontrastem Gadolin – złoty standard [6–9]. 

Schemat postępowania diagnostycznego zaproponowany przez 
Wellinga i wsp. jest wykorzystywany w codziennej praktyce w Kli-
nice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii 
i Foniatrii UM w Łodzi [2]. 

W celu określenia stadium zaawansowania choroby wykorzysty-
wane są: klasyfikacja Koss’a i Perneczky’ego, klasyfikacja Samii 
i Mathiesa oraz klasyfikacja zaproponowana na XI Międzynaro-
dowym Sympozjum Uniwersytetu Keio [wg 8]. 

Celem pracy było przedstawienie nerwiaków nerwu VIII w ma-
teriale własnym jako pierwszego objawu zaburzenia czynności 
ucha wewnętrznego.

MATERIAŁ I METODYKA

Materiał pracy obejmował grupę 3456 pacjentów diagnozowanych 
audiologicznie i otoneurologicznie, hospitalizowanych w Klinice 
Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Fonia-
trii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi 

speech audiometry tests, impedance audiometry tests, characteristics of tinnitus, videonystagmography and audito-
ry brainstem evoked potentials (ABR) in crack. In each case of an incorrect ABR recording, contrast-enhanced MRI was 
performed.

  Study results. The conducted tests showed an incorrect ABR recording in 252 patients (7,29%, including 54,37% wom-
en and 45,63% men).

  In the performed contrast-enhanced MRI, 13 patients (5,16%), including 3,57% women and 1,59% men, had an image 
typical to neuroma of the vestibulocochlear nerve. Each one of the studied patients showed signs and symptoms typi-
cal to an acoustic neuroma such as hypoacusia and balance disorders, tinnitus in 12 subjects, headaches in the tem-
poral and occipital area in 4 subjects, trigeminal neuralgia symptoms in 2 subjects and vision problems like scotoma 
and blurred vision reported by 1 patient. 

  Conclusion. Each case of sensorineural hearing loss, particularly unilateral sensorineural hearing loss, requires ex-
panded hearing tests and auditory brainstem evoked potentials tests. An incorrect brainstem evoked potentials re-
cording such as: an elongated latency of the 5th wave, an elongated interlatency of 1–2-3 and 1–2–3–4 waves, requires 
a contract-enhanced magnetic resonance imaging to diagnose cerebellopontine angle tumours.

KEYWORDS:  neuroma, vestibulocochlear nerve, inner ear functional disorders
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w latach 2011–2016. Wśród wszystkich chorych nerwiaka ner-
wu przedsionkowo-ślimakowego stwierdzono u 13 osób (5,16%), 
w tym u 9 kobiet (3,57%) w wieku 67–31 lat (średnia wieku 48,5) 
i u 4 mężczyzn (1,59%) w wieku 60-24 lat (średnia wieku 43,5). 

U każdego z pacjentów przeprowadzono wywiad i badanie przed-
miotowe oraz próby statyczno- dynamiczne, audiometrię tonal-
ną i słowną, audiometrię impedancyjną, charakterystykę szumu, 
wideonystagmografię, a także badanie słuchowych potencjałów 
wywołanych z pnia mózgu (ABR) za pomocą trzasku o często-
tliwości stymulacji 11 lub 37/s oraz natężeniu 70 i 80 dB nHL.

We wszystkich przypadkach nieprawidłowego zapisu ABR (wydłu-
żenie wartości interwałów: I–III powyżej 2,55 ms, III–V powyżej 
2,35 ms, I–V powyżej 4,6 ms wykonano badanie MRI z kontrastem.

WYNIKI BADAŃ

W przeprowadzonych badaniach nieprawidłowy zapis ABR stwier-
dzono u 252 pacjentów, co stanowiło 7,29% wszystkich bada-
nych. Z tej liczby – 137 chorych (54,37%) stanowiły kobiety, a 115 
(45,63%) – mężczyźni.

W wyniku wykonanego badania MRI z kontrastem u 13 osób 
(5,16%), w tym u 9 kobiet (3,57%) i 4 mężczyzn (1,59%) stwier-
dzono obraz charakterystyczny dla nerwiaka nerwu przedsion-
kowo-ślimakowego.

W zależności od stadium guza nerwu przedsionkowo-ślimako-
wego według klasyfikacji Koos’a i Perneczky’ego (tab. I) stwier-
dzono: u 9 osób (69,23%) guz w stadium T1 ograniczony do prze-
wodu słuchowego wewnętrznego, u 3 pacjentów (23,08%) guz 
w stadium T2, który wchodził do kąta mostowo-móżdżkowego 
i nie przekraczał 2 cm oraz w jednym przypadku (7,69%) guza 
w stadium T3 dochodzącego do pnia mózgu bez przesunięcia, 
o wymiarach 2–3cm.

Z kolei stadium guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego wg 
klasyfikacji Samii i Mathiesa przedstawiało się następująco (tab. 
II): u 9 chorych (69,23%) klasa T1 (nerwiak ograniczony do prze-
wodu słuchowego wewnętrznego) i u 4 chorych (30,77%) klasa 
T3a zaawansowania (guz dochodzący do zbiornika mostowo-
-móżdżkowego).

Praca w hałasie była wykonywana przez 5 (38,46%) pacjentów. 
Uraz głowy – jako domniemaną przyczynę powstania nerwiaka – 
zgłaszało tylko 3 chorych (23,08%). W grupie badanych przewa-
żały osoby niepalące – 10 pacjentów – co stanowiło 76,92% ogółu.

Z grupy objawów charakterystycznych dla guza nerwu przed-
sionkowo-ślimakowego (ryc. 1), wszyscy badani zgłaszali nie-
dosłuch i zaburzenia równowagi. Szumy uszne występowały 

Tab. I.  Zestawienie badanych według stadium guza nerwu przedsionkowo-
ślimakowego – klasyfikacja Koos’a i Perneczky’ego.

STADIUM GUZA NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO- 
KLASYFIKACJA KOOS’A I PERNECZKY’EGO

N %

T1 – guz ograniczony do przewodu słuchowego 
wewnetrznego

9 69,23

T2 – guz wchodzi do kąta mostowo-móżdżkowego <2cm 3 23,08

T3 – guz dochodzi do pnia mózgu bez przesunięcia 
2–3cm

1 7,69

T4 – guz wywołuje ucisk i przesunięcie pnia mózgu >3cm - -

Łącznie 13 100,00

Tab. II.  Zestawienie badanych według stadium guza nerwu przedsionkowo-
ślimakowego na podstawie klasyfikacji Samii i Mathiesa.

STADIUM GUZA NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO NA 
PODSTAWIE KLASYFIKACJI SAMII I MATHIESA

N %

Klasa T1 – guz wewnątrzprzewodowy 9 69,23

Klasa T2 – guz wewnątrz- i zewnątrzprzewodowy - -

Klasa T3a – guz dochodzący do zbiornika mostowo-
móżdżkowego

4 30,77

Klasa T3b – guz dochodzący do pnia mózgu - -

Klasa T4a – guz dochodzący do pnia mózgu i powodujący 
jego ucisk

- -

Klasa T4b – guz przemieszczający pień mózgu 
i uciskający komorę IV

- -

Łącznie 13 100,00

Ryc. 1. Zestawienie głównych objawów zgłaszanych przez chorych.
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– 12 (92,31%) – mieliśmy więc do czynienia z zawrotami głowy 
skompensowanymi lub w trakcie kompensacji, co może świad-
czyć o powolnym przebiegu reakcji patologicznej.

OMÓWIENIE

W przeprowadzonych badaniach nieprawidłowy zapis ABR stwier-
dzono u 252 pacjentów, czyli 7,29% wszystkich badanych, z cze-
go u 54,37% kobiet i 45,63% mężczyzn. Na podstawie wykonane-
go MRI z kontrastem u 13 osób (5,16%) – w tym u 3,57% kobiet 
i u 1,59% mężczyzn – zaobserwowano obraz charakterystyczny 
dla nerwiaka nerwu przedsionkowo-ślimakowego. W badaniach 
retrospektywnych – czułość potencjałów wywołanych pnia mózgu 
(ABR) oceniania była na około 92–98% w guzach większych niż 

u 12 osób (92,31%), a chorzy opisywali je jako jednostronne 
(po stronie guza) dźwięki o charakterze pisku lub dzwonienia 
z okresowym uczuciem pełności w uchu. 

Z kolei bóle głowy w okolicy skroniowej lub potylicznej poja-
wiały się u 4 badanych (30,77%). Objawy charakterystyczne dla 
niedowładu nerwu trójdzielnego, w postaci mrowienia i drę-
twienia środkowej części twarzy zgłaszały 2 osoby (15,3%), 
a jeden pacjent (7,69%) zaobserwował zaburzenia widzenia 
w postaci mroczków i niewyraźnego obrazu.

 Objawami, które pojawiały się najczęściej jako pierwsze u pa-
cjentów były: jednostronny niedosłuch – u 7 osób (54%) oraz 
szumy uszne – u 6 (46%) (ryc. 2).

Niedosłuch nie jest zdefiniowany jednolicie. Norma WHO’97 
jest obecnie, zgodnie z wytycznymi NFZ, jedną z częściej 
stosowanych w Polsce. Ubytek słuchu jest to średnia wyzna-
czona z progu słyszenia dla trzech lub czterech częstotli-
wości: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz. Zgodnie z tym 
podziałem sklasyfikowano stopień ubytku słuchu w grupie 
osób badanych, u których zdiagnozowano nerwiaka (ryc. 3). 
Przeważał ubytek mały – u 5 osób (38,46%), umiarkowany 
niedosłuch występował u 4 pacjentów (30,77%), niedosłuch 
w zakresie 61–80 dB miało 3 (23,08%) pacjentów, a u jednego 
badanego (7,69%) zdiagnozowano pełną głuchotę.

Jednym z najczęściej zgłaszanych objawów były zaburzenia równo-
wagi. Towarzyszące im zawroty głowy miały charakter wirowania 
bez określanego kierunku i występowały okresowo, bez nudności 
i wymiotów. Zawroty mieszane z deficytem błędnika występują-
cym po stronie guza stwierdzono u 11 badanych (84,62%). Zawroty 
o typie ośrodkowym występowały u 2 osób (15,38%).  W badaniu 
wideonystagmograficznym w próbie kalorycznej wg Fitzgeralda-
-Hallpike’a z zastosowaniem wody o temperaturze 30˚C różnica 
w reakcji błędników to średnio zaledwie 2,4 o/s (reakcja po stro-
nie guza to średnio 4 o/s, a po stronie zdrowej 6,4 o/s). Zdecydo-
wanie bardziej zróżnicowana reakcja występowała w przypadku 
impulsu o temperaturze 44˚C. Maksymalna prędkość oczopląsu 
w wyniku stymulacji po stronie nerwiaka wynosiła średnio 3,8 
o/s, natomiast po stronie przeciwnej – 15,3 o/s, co daje różnicę 
11,5 o/s (tab. III).

Wyniki jakie uzyskano w badaniu wideonystagmograficznym oce-
niającym typ zawrotów głowy u pacjentów z nerwiakiem nerwu 
przedsionkowo-ślimakowego obrazuje tabela IV. Średni deficyt 
błędnika występujący po stronie guza wynosił 50,5% (maksymalny 
deficyt to 92%), u dwóch osób reakcja na impulsację kaloryczną była 
symetryczna. Uzyskana średnia przewaga kierunkowa względna 
to 33,1 % (norma max.11%), przewaga kierunkowa bezwzględna to 
1,17 o/s (norma do 2o/s). U zdecydowanej większości pacjentów 

Ryc. 2. Zestawienie chorych ze względu na zgłaszany pierwszy objaw.

Ryc. 3. Zestawienie chorych ze względu na upośledzenie słuchu wg WHO.
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ny, okolica kąta mostowo-móżdżkowego oraz otwór żyły szyjnej, 
rzadko – ucho środkowe [10]. Nerwiak osłonkowy jest nowotwo-
rem układu nerwowego, który wywodzi się z komórek osłonki 
Schwanna.  W materiale własnym z grupy objawów charak-
terystycznych dla guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego 
u wszystkich chorych stwierdzano niedosłuch i zaburzenia 

2 cm oraz na około 83% w guzach mniejszych niż 1 cm. Dlatego 
też badanie to określane jest jako złoty standard w diagnostyce 
nerwiaków nerwu przedsionkowo-ślimakowego [10].

W większości opisów najczęstszą lokalizacjami nerwiaka nerwu 
przedsionkowo-ślimakowego są: przewód słuchowy wewnętrz-

Tab. III. Zestawienie wyników stymulacji w teście kalorycznym wg Fitzgeralda-Hallpike’a

PACJENT UCHO PO STRONIE GUZA – ZIMNO 
(O/S)

UCHO PO STRONIE PRZECIWNEJ – 
ZIMNO  (O/S)

UCHO PO STRONIE GUZA – CIEPŁO 
(O/S)

UCHO PO STRONIE PRZECIWNEJ – 
CIEPŁO (O/S)

1 10,6 9,2 8,1 19,2

2 0,4 3,7 0,5 4,6

3 2,8 -1,7 -2,5 3,9

4 4,6 8,1 1,8 7,7

5 6,0 6,7 4,9 27,7

6 1,8 6,5 0,5 2,9

7 6,1 6,6 7,5 6,0

8 4,0 8,1 11,4 8,8

9 4,2 4,2 1,1 6,3

10 6,7 1,8 12,1 39,2

11 1,9 8,3 3,9 18,1

12 1,8 20,8 1,2 51,4

13 1,0 0,8 -0,5 2,8

Średnia 4,0 6,4 3,8 15,3

Max. 10,6 20,8 12,1 51,4

Min. 0,4 -1,7 -2,5 2,8

Tab. IV. Ocena czynności błędników po stymulacji kalorycznej w teście wg Fitzgeralda-Hallpike’a

PACJENT POBUDLIWOŚĆ (O/S)         (6 DO 80 O/S) PRZEWAGA KIER. WZGLĘDNA (%) 
(MAX.: 11%)

PRZEWAGA KIER. BEZWZGLĘDNA 
(O/S)   (MAX.: 2O/S) DEFICYT (%)        (15%)

1 8,4 9,0 0,00 80,0

2 28,4 27,0 2,80 21,0

3 2,2 100,0 2,60 76,0

4 15,8 11,0 1,00 43,0

5 34,5 49,0 2,90 52,0

6 9,4 19,0 0,20 60,0

7 13,6 7,0 0,50 4,0

8 16,9 20,0 1,70 5,0

9 10,4 33,0 1,40 32,0

10 58,0 20,0 0,40 51,0

11 26,4 24,0 0,00 64,0

12 72,2 41,0 0,90 92,0

13 3,6 70,0 0,80 77,0

Średnia 23,1 33,1 1,17 50,5

Max. 72,2 100,0 2,90 92,0

Min. 2,2 7,0 0,00 4,0
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Wyniki uzyskiwane na podstawie badań retrospektywnych – 
porównujących badanie ABR z MRI – są gorsze. Ruckenstein 
i wsp. [14] czułość ABR ocenili na 63%, a specyficzność na 64%, 
co odpowiada wynikom uzyskanym w naszych badaniach. Dla-
tego ta metoda diagnostyczna jest wykorzystywana jako badanie 
przesiewowe.

Zgodnie z wytycznymi NIH (Consensus Development Conferen-
ce on Acoustic Neuroma, 1991) zalecaną metodą leczenia ner-
wiaków jest mikrochirurgia, która powinna koncentrować się nie 
tylko na całkowitym usunięciu zmiany, ale również zachowaniu 
funkcji neurologicznych [15]. W wybranych przypadkach moż-
liwa jest do wyboru radioterapia lub ograniczenie się jedynie do 
obserwacji radiologicznej.

Przy kwalifikacji chorego do wyboru metody leczenia nerwiaków 
nerwu VIII należy brać pod uwagę następujące czynniki: wiek cho-
rego, zgodę na proponowane leczenie, wielkość guza, ocenę do-
tychczasowego leczenia. Wskazaniami do „wait and scan policy” 
są: zaawansowany wiek pacjenta, przeciwwskazania do znieczu-
lenia ogólnego, wznowa po leczeniu chirurgicznym, słyszenie na 
jedno ucho, stan przedobjawowy nerwiaka [16].

Celem radioterapii (nóż gamma lub przyśpieszacze liniowe) jest 
zahamowanie guza poprzez wywołanie martwicy komórek no-
wotworowych. Tu wskazaniami są: podeszły wiek pacjenta, zły 
stan ogólny, wznowa [17].

Celem leczenia chirurgicznego jest nie tylko całkowite usunięcie 
zmiany, lecz także zachowanie funkcji neurologicznych [18, 19].

W naszym materiale największy nerwiak, uciskający na półkulę 
móżdżku i most, miał wymiary 24x28x22 mm (T3) i został zakwa-
lifikowany do leczenia mikrochirurgicznego. Natomiast pozostałe 
12 przypadków (92,3%) leczonych było radioterapią.

WNIOSKI

W przeprowadzonych badaniach nieprawidłowy zapis ABR 
stwierdzono u 252 pacjentów, co stanowiło 7,29% wszystkich 
badanych audiologicznie z powodu odbiorczego uszkodzenia 
słuchu.

W wyniku wykonanego badania MRI z kontrastem u 13 osób 
(5,16%), w tym u 9 kobiet (3,57%) i 4 mężczyzn (1,59%), stwier-
dzono obraz charakterystyczny dla nerwiaka nerwu przedsion-
kowo-ślimakowego.

Każde odbiorcze uszkodzenie słuchu – a zwłaszcza jednostronne 
– wymaga rozszerzonej diagnostyki audiologicznej i wykonania 

równowagi. Szumy uszne występowały u 12 osób, bóle głowy 
w okolicy skroniowej lub potylicznej pojawiały się u 4 bada-
nych, objawy charakterystyczne dla niedowładu nerwu trój-
dzielnego zgłaszały 2 osoby, a jeden pacjent zaobserwował za-
burzenia widzenia w postaci mroczków i niewyraźnego obrazu.

Objawem, który pojawiał się najczęściej jako pierwszy, był jedno-
stronny niedosłuch. Zgłosiło go 7 osób, w tym u jednego chorego 
zdiagnozowano pełną głuchotę, a u 6 pacjentów szumy uszne.

Z aktualnego piśmiennictwa wynika, że nagła utrata słuchu wy-
stępuje u około 25% pacjentów z nerwiakiem [10], natomiast w 
naszych badaniach głuchotę stwierdzono zaledwie w  7.7%.

Należy również pamiętać, że u niewielkiego odsetka chorych (od 
3–5% do 12%) słuch pozostaje prawidłowy. Czasem nawet przy 
dużych guzach (stadium T3 zaawansowania choroby) pacjenci 
mogą nie zgłaszać niedosłuchu [10].

W badaniach własnych jednym z najczęściej zgłaszanych przez 
pacjentów objawów były zaburzenia równowagi pod postacią 
zawrotów głowy typu mieszanego z deficytem błędnika wy-
stępującym po stronie guza. Stwierdzono je u znacznej więk-
szości badanych – 11 pacjentów. Zaburzenia o typie ośrod-
kowym występowały tylko u 2 osób, co potwierdzają również 
inni autorzy [10].

W badaniach własnych jednym z najczęściej zgłaszanych przez 
pacjentów objawów w badaniach były zaburzenia równowagi, pod 
postacią zawroty głowy typu mieszanego z deficytem błędnika wy-
stępującym po stronie guza stwierdzono u znacznej większości 
badanych - u 11 pacjentów, a o typie ośrodkowym występowały 
wyłącznie u 2 osób, co potwierdzają również inni autorzy [10].  

Lekarze często próbują oszacować ryzyko występowania nerwia-
ka na podstawie utraty słuchu. Uszkodzenie  słuchu w zakresie 
wysokich częstotliwości, występuje u około dwóch trzecich pa-
cjentów, a u w pozostałej jednej trzeciej obserwuje się utratę słu-
chu w zakresie  niskich częstotliwości. Nie jest to jednak metoda 
pozwalająca na podejrzenie występowania guza, a jedynym nie-
zbędnym badaniem są obiektywne badania słuchu, głównie słu-
chowe potencjały wywołane z pnia mózgu, które  określają miejsca 
uszkodzenia słuchu i sugerują konieczność wykonania rezonansu 
magnetycznego w celu  potwierdzenia nerwiaka [11-13]. 

Według klasyfikacji Koos’a i Perneczky’ego w badaniach wła-
snych stwierdzono w większości przypadków guzy nerwu przed-
sionkowo-ślimakowego w stadium T1 i T2 (odpowiednio w 9 i 3 
przypadkach), nie przekraczające 2 cm, a w jednym przypadku 
w stadium T3, gdzie guz o wymiarze 2–3 cm dochodził do pnia 
mózgu, bez przesunięcia.
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oraz wydłużenia interlatencji I–III i I–V – wymaga wykonania 
rezonansu magnetycznego z kontrastem jako złotego standar-
du rozpoznania nerwiaka nerwu VIII.

badania słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Nie-
prawidłowy zapis słuchowych potencjałów wywołanych z pnia 
mózgu pod postacią wydłużenia latencji fali V w uchu lewym 
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