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wanie zawrotów głowy z patologią ucha wewnętrznego [1]. Stanął 
tym samym w opozycji do ówczesnych badaczy, którzy podobne 
dolegliwości wiązali wyłącznie z ośrodkowym układem nerwowym. 
Opisana przez niego triada objawów: napadowe wirowe zawroty gło-
wy, niskotonowy niedosłuch oraz szumy uszne lub uczucie pełności 
w uchu, zostały określone chorobą Ménière’a. Morfologiczne podłoże 
tych objawów potwierdzili prawie 80 lat później Cairns, Hallpike oraz 
Yamakawa, którzy, analizując preparaty kości skroniowych pacjentów 
z obrazem klinicznym odpowiadającym chorobie Ménière’a, stwier-
dzili obecność rozdętych przestrzeni endolimfatycznych, nazwanych 
następnie wodniakiem śródchłonki [2, 3]. Z powodu pośmiertnego 
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STRESZcZENIE:    Choroba Méniere’a charakteryzuje się  występowaniem napadowych zawrotów głowy z towarzyszącym fluktuacyjnym 
niedosłuchem odbiorczym, szumami usznymi oraz uczuciem pełności w uchu. Pomimo wielu badań, etiologia choroby pozostaje 
nieustalona, a jej diagnoza opiera się w głównej mierze na obrazie klinicznym, który charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą 
i fluktuacyjnym przebiegiem. Możliwość obrazowania ucha wewnętrznego metodą rezonansu magnetycznego po raz pierwszy 
została opisana w 2007 roku i okazała się znacznym przełomem w diagnostyce wodniaka endolimfatycznego. Prezentujemy opis 
dwóch przypadków pacjentów z obrazem klinicznym sugerującym chorobę Méniere’a, u których został wykonany pakiet badań 
audiologicznych, otoneurologicznych, a także rezonans magnetyczny ucha wewnętrznego. W badaniu obrazowym, struktury 
przedsionka oraz ślimak zostały ocenione po czterech godzinach od podania podwójnej dawki kontrastu gadolinowego dożylnie 
za pomocą skali zaproponowanej przez Baratha. U opisywanych chorych potwierdzono obecność wodniaka śródchłonki po 
stronie objawów klinicznych w badaniu MR. Z uwagi na znaczne zaawansowanie kliniczne choroby, opisywani pacjenci zostali 
zakwalifikowani do chirurgicznego leczenia poprzez przecięcie nerwu przedsionkowego z dostępu przez dół środkowy czaszki.

SłOWA KlucZOWE:  choroba Méniere’a, rezonans magnetyczny ucha wewnętrznego, wodniak endolimfatyczny

AbSTRAcT:   Ménière’s disease (MD) is characterised by intermittent episodes of vertigo with fluctuating sensorineural hearing loss, tinnitus and 
aural fullness. Despite numerous studies, the etiology of this disorder remains poorly understood and thus diagnostic criteria are 
mainly clinical. Development and progress in magnetic resonance imaging (MRI) techniques, in 2007, has enabled visualisation of 
endolymphatic hydrops, which was the milestone achievement. We present two cases of patients with clinically confirmed MD with 
a set of audiological, otoneurological examinations and MRI performed.  Structures of the inner ear were visualized using contrast-
enhanced MR imaging after a 4-hour delayed intravenous gadolinium administration. The cochlea and vestibule were evaluated 
separately and classified using Barath grading scale. Endolymphatic hydrops in the clinically affected ears were confirmed using 
MRI. Due to disabling and intractable MD, a decision about vestibular neurectomy was made.
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wodu ślimakowego, stopień I częściowe poszerzenie przewodu 
ślimakowego, z widocznym zwężeniem schodów przedsionka, 
natomiast stopień II – całkowite poszerzenie przewodu ślima-
kowego tak, że schody przedsionka stają się niewidoczne. Ana-
logicznie dla przedsionka: stopień 0 to brak poszerzenia łagiewki 
i woreczka, stopień I – powiększenie się woreczka i łagiewki tak, 
że nie jest widoczna granica między nimi, a widoczne jest brzeżne 
wzmocnienie przedsionka, zaś stopień II oznacza tak znaczne po-
szerzenie łagiewka i woreczka, że nie jest widoczny przedsionek. 

OPIS PRZYPADKÓW

Przedstawiono opis dwóch pacjentów z podejrzeniem choroby 
Ménière’a, którzy zostali przyjęci do Kliniki Otorynolaryngologii, 
Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w celu przeprowadzenia diagnostyki audiologicznej i otoneu-
rologicznej. Proces diagnostyczny obejmował: dokładne badanie 
podmiotowe i przedmiotowe, audiometrię tonalną, słowną i impe-
dancyjną, badanie emisji otoakustycznych, potencjałów wywoła-
nych pnia mózgu, elektrokochleografię, widonystygmografię oraz 
badanie obrazowe ucha wewnętrznego przy użyciu 3-teslowego 
skanera MR (GE, SIGNA Architect, Milwaukee, USA). Struktury 
przedsionka oraz ślimaka oceniono po czterech godzinach od do-
żylnego podania podwójnej dawki kontrastu gadolinowego (gado-
butrol), na co uzyskano zgodę komisji bioetycznej oraz pacjentów. 

W ocenie radiologicznej struktur ucha wewnętrznego została uży-
ta klasyfikacja zaproponowana przez Baratha. 

charakteru badania histopatologicznego, które jako jedyne pozwa-
lało na potwierdzenie wodniaka endolimfatycznego, rozpoznanie 
choroby Ménière’a pozostało diagnozą kliniczną, stawianą na pod-
stawie typowego zespołu objawów i udokumentowanego niedo-
słuchu [4]. Fluktuacyjny, zmienny osobniczo i nieprzewidywalny 
przebieg choroby utrudnia proces diagnostyczny i często opóźnia 
postawienie rozpoznania nawet o kilka lat. Znaczącym przełomem 
okazała się możliwość obrazowania wodniaka endolimfatycznego 
in-vivo w MR, opisana przez Nakashimę i wsp. w 2007 r. [5]. Podali 
oni kontrast gadolinowy do jamy bębenkowej i zaobserwowali, że 
w sekwencji FLAIR (Fluid-attenuated inversion recovery) migru-
je on do struktur perylimfatycznych, a struktury endolimfatyczne 
pozostają niezakontrastowane. W 2014 r. Naganawa i wsp. ustalili, 
że ten sam efekt można uzyskać, podając podwójną dawkę kon-
trastu dożylnie [6].

Aktualnie stosowane protokoły opierają się na metodzie zapropo-
nowanej przez Naganawę, tj. oceny dokonuje się w sekwencji FLA-
IR 3D po czterech godzinach od podania podwójnej dawki kontra-
stu gadolinowego drogą dożylną. Chorobę Ménière’a podejrzewa 
się u pacjentów z poszerzonymi strukturami endolimfatycznymi, 
które nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu i w tej sekwencji 
widoczne są jako ubytki zakontrastowania na tle wzmacniających 
się struktur perylimfatycznych. Stopień nasilenia wodniaka struk-
tur endolimfatycznych ocenia się z użyciem klasyfikacji zapro-
ponowanej przez Baratha i wsp. [7]. Stopień nasilenia wodniaka 
struktur endolimfatycznych ślimaka oraz przedsionka ocenia się 
w niej osobno. Dla ślimaka stopień 0 oznacza brak poszerzenia 
przewodu ślimakowego, stopień I – częściowe poszerzenie prze-

Ryc. 1.  65-letnia kobieta z podejrzeniem choroby Méniere’a po stronie lewej. Przekrój 
osiowy na poziomie ślimaków, w sekwencji 3D FLAIR, 4 godziny po dożylnym 
podaniu podwójnej dawki środka cieniującego. Po stronie lewej widoczny 
poszerzony, niewzmacniający się przewód ślimakowy w znacznym stopniu 
zwężający schody przedsionka. Obraz odpowiada stopniowi II wodniaka 
ślimaka wg klasyfikacji Baratha (czerwone strzałki). Po stronie prawej obraz 
prawidłowo wzmacniających się struktur perylimfatycznych ślimaka i brak 
poszerzenia struktur endolimfatycznych (niebieskie strzałki).

Ryc. 2.  65-letnia kobieta z podejrzeniem choroby Méniere’a po stronie lewej. Przekrój 
osiowy na poziomie przedsionków, w sekwencji 3D FLAIR, 4 godziny po dożyl-
nym podaniu podwójnej dawki środka cieniującego. Po stronie lewej widoczne 
poszerzone woreczek i łagiewka, nie jest widoczne brzeżne wzmocnienie 
przedsionka. Obraz odpowiada stopniowi II wodniaka przedsionka wg kla-
syfikacji Baratha (czerwona strzałka). Po stronie prawej obraz prawidłowego 
wzmocnienia przedsionka oraz nie wzmacniających się woreczka i łagiewki 
(niebieska strzałka).
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badań audiologicznych, otoneurologicznych oraz obrazowych, pa-
cjentka została zakwalifikowana do neurektomii przedsionkowej 
z dostępu przez środkowy dół czaszki. Okres okołooperacyjny 
przebiegł bez powikłań. Planowane są kontrolne badania audio-
logiczne, otoneurologiczne, a także badanie MRI ucha wewnętrz-
nego chorej po 6 miesiącach.

Przypadek 2.
59-letni mężczyzna z rocznym wywiadem sugerującym choro-
bę Ménière’a. Pierwszym objawem był typowy napad zawrotów 
głowy z towarzyszącym uczuciem pełności w uchu prawym, 
szumem usznym oraz subiektywnym pogorszeniem słuchu po 
tej stronie. W ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia cho-
roby pacjent doświadczał średnio 6,5 typowych napadów mie-
sięcznie. Następnie doszło do trwającej ponad 4 miesiące samo-
istnej remisji choroby, przerwanej dwoma napadami w ostatnim 
miesiącu. W skali funkcjonalnej subiektywne średnie nasilenie 
pełności w uchu w ciągu 12 miesięcy trwania choroby wynosiło 
4 w skali Arenbegra. Szumy uszne w tym okresie były ocenione 
średnio na 3,45 w podobnej skali. W badaniu audiologicznym, 
wykonanym w okresie bezobjawowym, stwierdzono niedosłuch 
odbiorczy, obejmujący tony średnie oraz wysokie. Zapisy elektro-
kochleografii transtympanalnej wskazywały na ewidentne cechy 
wodniaka błędnika po stronie prawej.

W badaniu MR zaobserwowano częściowe poszerzenie przewo-
du ślimaka (stopień I/II) oraz brak niewielkie poszerzenie worecz-

Przypadek 1.
65-letnia pacjentka, u której pierwszy typowy napad zawrotów gło-
wy, z towarzyszącym uczuciem pełności w uchu i pogorszeniem 
słuchu po stronie lewej, wystąpił przed 8 laty. Chora podawała 
niskotonowe szumy uszne, których średnie nasilenie w okresie 
ostatnich 6 miesięcy wynosiło 4,75 w skali od 0 do 6 zapropo-
nowanej przez Arenberga, oraz fluktuacyjne, postępujące wraz 
z czasem trwania choroby, pogorszenie słuchu po stronie lewej. 
W wykonanej audiometrii tonalnej stwierdzono znacznego stop-
nia pantonalny niedosłuch odbiorczy ucha lewego. Analiza wyni-
ków badania potencjałów wywołanych pnia mózgu wskazywała 
na uszkodzenie odbiorcze typu ślimakowego w po stronie lewej. 
W badaniu MRI ucha wewnętrznego zaobserwowano poszerzo-
ny przewód ślimaka, powodujący całkowitą obliterację wodociągu 
przedsionka (stopień II wodniaka ślimakowego wg Baratha) oraz 
znacznego stopnia powiększenia łagiewki i woreczka, z niewidocz-
nym brzeżnym wzmocnieniem przedsionka (stopień II wodniaka 
przedsionka) (Ryc. 1.–2.). Po stronie prawej obraz ucha wewnętrz-
nego w badaniu obrazowym był prawidłowy.

Omawiana pacjentka przyjmowała przewlekle betahistynę w daw-
ce 24 mg 2 razy dziennie; podjęta była także próba leczenia diure-
tykami oraz sterydoterapii drogą transtympanalną. W subiektyw-
nej ocenie chora określiła stopień nasilenia objawów oraz wpływ 
dolegliwości na codzienne funkcjonowanie na stopień IV w VI-
-stopniowej skali zaproponowanej przez AAO-HNS. Z uwagi na 
zaawansowanie kliniczne choroby oraz nieskuteczność wcześniej-
szego leczenia, na podstawie analizy wyników przeprowadzonych 

Ryc. 3.  59-letni mężczyzna z podejrzeniem choroby Méniere’a po stronie prawej. 
Przekrój osiowy na poziomie ślimaków, w sekwencji 3D FLAIR, 4 godziny po 
dożylnym podaniu podwójnej dawki środka cieniującego. Po stronie prawej 
widoczny poszerzony, niewzmacniający się przewód ślimakowy w umiarkowa-
nym stopniu zwężający schody przedsionka. Obraz odpowiada stopniowi I/II 
wodniaka ślimaka wg klasyfikacji Baratha (czerwone strzałki). Po stronie lewej 
obraz prawidłowo wzmacniających się struktur perylimfatycznych ślimaka 
i brak poszerzenia struktur endolimfatycznych (niebieskie strzałki).

Ryc. 4.  59-letni mężczyzna z podejrzeniem choroby Méniere’a po stronie prawej. 
Przekrój osiowy na poziomie przedsionków, w sekwencji 3D FLAIR, 4 godziny 
po dożylnym podaniu podwójnej dawki środka cieniującego. Po stronie 
prawej widoczne nieznacznie poszerzenie woreczka i łagiewki, widoczne jest 
brzeżne wzmocnienie przedsionka. Obraz odpowiada stopniowi 0/I wodniaka 
przedsionka wg klasyfikacji Baratha (czerwona strzałka). Po stronie lewej 
obraz prawidłowego wzmocnienia przedsionka oraz nie wzmacniających się 
woreczka i łagiewki (niebieska strzałka).
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wym [10, 11].  Opisywano przypadki pacjentów, u których cechy 
poszerzenia przestrzeni endolimfatycznych w klinicznie zdrowym 
uchu zostały wykryte metodą rezonansu magnetycznego, co su-
geruje możliwość zobrazowania wodniaka przed wystąpieniem 
objawów klinicznych [12]. Szczególnie istotną wartość diagno-
styczną ma MRI ucha wewnętrznego w grupie chorych, którzy 
nie prezentują pełnego obrazu klinicznego choroby Ménière’a. 
Wskazują na to prace potwierdzające obecność wodniaka endo-
limfatycznego w badaniu obrazowym u pacjentów z nietypowym 
przebiegiem choroby [13].

Agresywny przebieg choroby z częstymi, uporczywymi atakami 
zawrotów głowy, przy braku poprawy pomimo leczenia zacho-
wawczego i podawania leków do jamy bębenkowej, jest wskaza-
niem do leczenia chirurgicznego. W trakcie kwalifikacji chorego 
do skutecznej, jednak inwazyjnej procedury przecięcia nerwu 
przedsionkowego, pomocne może okazać się potwierdzenie 
obecności wodniaka śródchłonki jako przyczyny objawów. Ob-
razowania ucha wewnętrznego przy użyciu MR może być także 
elementem oceny skuteczności leczenia pacjentów z objawami 
choroby Ménière’a [14].

ka i łagiewki na tle wzmacniającego się przedsionka (Ryc. 3.–4.). 
Z uwagi agresywny, szybko postępujący przebieg kliniczny choroby 
oraz znaczne upośledzenie codziennego funkcjonowania pacjenta 
(stopień V w VI-stopniowej skali), został on zakwalifikowany do 
leczenia chirurgicznego i obecnie oczekuje na operację przecięcia 
nerwu przedsionkowego. 

OMÓWIENIE

Pomimo wielu przeprowadzonych badań, etiologia choroby 
Ménière’a pozostaje nieustalona, a rozpoznanie opiera się w głównej 
mierze na obrazie klinicznym. Wiadomo jednak, że objawy spowo-
dowane są zaburzeniami równowagi hydrostatycznej i osmotycznej 
pomiędzy śródchłonką a przychłonką, w wyniku których powstaje 
wodniak śródchłonki [8, 9]. Możliwość obrazowania poszerzonych 
przestrzeni endolimfatycznych ucha wewnętrznego przy pomocy 
3-teslowego rezonansu magnetycznego stanowi niezwykle istotną, 
mało inwazyjną metodę pozwalającą na potwierdzenie obecności 
wodniaka. Liczne badania potwierdziły korelację pomiędzy obra-
zem klinicznym a zaawansowaniem choroby w badaniu obrazo-
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