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STRESZCZENIE:    Cel: Celem pracy była ocena miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych z mięśnia mostkowo-obo-
jczykowo-sutkowego i skośnego dolnego oka (AC cVEMP i oVEMP) u pacjentów z zespołem Susaca. W prezentow-
anej pracy nie próbowaliśmy przedstawić badania VEMP jako testu zastępującego inne w tej jednostce chorobowej, 
badaliśmy jedynie, czy równoległa ocena obu rodzajów VEMP (cVEMP i oVEMP) może być pomocna jako dodatkowe 
źródło informacji o chorobie.

  Materiał i metoda: Do rejestracji VEMP zastosowano metodę standaryzacji z wykorzystaniem ciągłej rejestracji EMG 
w celu monitorowania i minimalizacji zmienności potencjałów w trakcie badania. Bodźce akustyczne były prezen-
towane jednoczasowo do jednego ucha. Odpowiedzi były analizowane pod kątem obecności poszczególnych fal, ich 
latencji i amplitudy. Zespół Susaca jest rzadką jednostką chorobową. W pracy analizowano wyniki dwóch pacjentów.

  Wyniki: U pierwszego pacjenta zarejestrowano odpowiedzi dla obu rodzajów VEMP, tj. cVEMP i oVEMP. Latencja fali 
P1 oraz symetria odpowiedzi były w normie obustronnie, niemniej dla cVEMP zanotowano obniżenie amplitudy po 
obu stronach. U drugiego pacjenta zarejestrowano odpowiedzi tylko dla cVEMP, latencje odpowiedzi obustronnie w 
normie, niemniej amplituda obniżona z wyraźną asymetrią na niekorzyść strony prawej.

  Wnioski: Wyniki obu rodzajów badań miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych, tj. cVEMP i oVEMP, 
mogą być przydatne w diagnostyce zespołu Susaca, dostarczając informacji o funkcjonowaniu układu przedsion-
kowego, oraz pomocne w leczeniu i planowaniu rehabilitacji.

SŁOWA KLUCZOWE:   zespół Susaca, zmiany naczyniowe w siatkówce oka, ślimak, niedosłuch, mikroangiopatia, nerw przedsionkowy, za-
wroty głowy

ABSTRACT:   Aim: To evaluate acoustically evoked cervical and ocular vestibular miogenic potentials (AC cVEMP and oVEMP) in pa-
tients with Susac’s syndrome. We did not seek for a diagnostic replacement test in those patients, but we investigated 
if the combined application of AC cVEMP and oVEMPs might be helpful as an additional source of information about 
the disease.

  Material and methods: To record VEMPs, the EMG standardization method was used to continuously monitor and 
minimize the variability of the recordings. The stimuli were presented unilaterally one ear at a time. The waveforms 

Wkład autorów:
A – projekt badań
B – wykonanie badań
C – analiza statystyczna
D – interpretacja danych
E – przygotowanie manuskryptu
F – przegląd piśmiennictwa
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WPROWADZENIE

Zespół Susaca (SS, ang. Susac’s syndrome) jest rzadką chorobą 
z nieco ponad 300 opisanymi dotychczas w literaturze przy-
padkami [1]. Charakteryzuje się triadą kliniczną obejmującą 
encefalopatię, zamknięcie naczynia odchodzącego od tętnicy 
środkowej siatkówki (BRAO, ang. branch retinal artery oc-
clusion) i niedosłuch odbiorczy, jednak na wczesnym etapie 
choroby wszystkie trzy objawy kliniczne rzadko występują 
jednocześnie [2–7]. Symptomy są wynikiem autoimmunolo-
gicznej mikroangiopatii, która dotyczy mózgu, siatkówki oraz 
ucha wewnętrznego (ślimaka i kanałów półkolistych) [7–9].

Jak wspomniano na wstępie, procesom chorobowym może ule-
gać ucho wewnętrzne i w większości przypadków zaburzenia 
narządu słuchu pojawiają się po wystąpieniu cech encefalopatii 
[4, 10]. Objawy ze strony ucha wewnętrznego, takie jak utrata 
słuchu (zazwyczaj dla niskich i średnich częstotliwości), szumy 
uszne, obwodowe zawroty głowy i oczopląs, zależą od umiej-
scowienia mikrozatorów w tętniczkach [4, 7, 9]. Zaburzenia 
słuchu i równowagi zwykle rozwijają się stopniowo, jednak 
zdarza się, że występują nagle.

Rozpoznanie SS opiera się głównie na objawach klinicznych, 
obrazowaniu mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI, 
ang. magnetic resonance imaging) oraz typowych cechach wy-
krywanych w angiografii fluoresceinowej (FA, ang. fluorescein 
angiography) siatkówki, która uwidacznia BRAO [1, 4, 11]. Ist-
nieją także inne narzędzia diagnostyczne służące do wykrywania 
nieprawidłowości w mózgu, siatkówce i uchu wewnętrznym, 
pomagające w rozpoznawaniu SS. Pozwalają one również wy-
kluczyć pozostałe zaburzenia kliniczne, ponieważ pełna triada 
objawów SS zwykle nie występuje na początku choroby. Sze-
roka gama testów jest niezbędna w celu lepszego zrozumienia 
choroby oraz planowania i monitorowania leczenia.

Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów – w literaturze nie ma zbyt 
wielu badań odnoszących się do SS oraz słuchu i równowagi, 

were analyzed for the response, latency and amplitude. Susac’s syndrome is a rare disease and two patients were ana-
lyzed in this study. 

  Results: In patient #1 stimulation resulted in responses on both sides with latencies within normal and symmetry 
limits for both c- and oVEMPs; however, the responses presented small amplitudes for cVEMPs. In patient #2, only 
cVEMPs were present. The P1 latencies were within normal values but amplitudes were low, in addition showing 
asymmetry between sides, with right side amplitude being smaller.

  Conclusion: The information provided by the combined application of AC cVEMP and oVEMP might be useful in the 
diagnostics of Susac’s syndrome revealing additional information about the affected vestibular system and be of help 
in the treatment and rehabilitation planning.

KEYWORDS:  Susac’s syndrome, branch retinal artery occlusion, cochlea, hearing loss, microangiopathy, vestibular nerve, vertigo

uwzględniających potencjały wywołane, a zwłaszcza miogenne 
przedsionkowe potencjały wywołane (VEMP). Był to jeden z po-
wodów, by uważnie przyjrzeć się VEMP w niniejszym badaniu.

CEL

Celem tej pracy była ocena miogennych przedsionkowych po-
tencjałów wywołanych z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sut-
kowego (AC cVEMP) i skośnego dolnego oka (AC oVEMP) u 
pacjentów z zespołem Susaca. W prezentowanej pracy nie pró-
bowano przedstawiać badania VEMP jako testu zastępującego 
inne w omawianej jednostce chorobowej, lecz badano, czy jed-
noczesna ocena obu rodzajów VEMP (cVEMP i oVEMP) może 
być pomocna jako dodatkowe źródło informacji o chorobie.

MATERIAŁ I METODY

Opis uczestników badania
 
Dwie pacjentki w wieku 36 i 44 lata z rozpoznaniem zespo-
łu Susaca.

Pacjentka nr 1 (36 lat)

Pierwsze objawy choroby, obustronne zamknięcie naczynia 
odchodzącego od tętnicy środkowej siatkówki (BRAO), wy-
stąpiły u 20-letniej wówczas kobiety w marcu 2000 r.. W tym 
czasie chora była diagnozowana i leczona w klinice okulistyki. 
W maju 2000 r. została poddana hospitalizacji w klinice neu-
rologii z powodu silnego bólu głowy. Obrazy MRI wykazały 
obecność niewielkich zmian w istocie białej zlokalizowanych 
głównie nadnamiotowo, jednak kryteria neuroradiologiczne 
stwardnienia rozsianego (MS, ang. Multiple Sclerosis) nie zo-
stały spełnione. Wzrokowe potencjały wywołane (VEP, ang. 
Visual Evoked Potentials) były obustronnie nieprawidłowe, 
z wydłużeniem latencji fali P100 wyraźniejszym po stronie 
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prawej. Zarówno słuchowe potencjały wywołane pnia mó-
zgu, jak i somatosensoryczne potencjały wywołane mieściły 
się w granicach normy. Pacjentka została wypisana do domu 
z rozpoznaniem SM. W styczniu 2001 r. nastąpił nawrót obu-
stronnego BRAO. W kwietniu 2001 r. chorą ponownie ho-
spitalizowano z powodu silnych bólów i zawrotów głowy. W 
badaniu neurologicznym stwierdzono hipoestezję w zakresie 
gałęzi V1–V3 prawego nerwu trójdzielnego oraz patologiczną 
próbę Romberga i ubytek słuchu. Kolejne zaostrzenie choro-
by zostało zdiagnozowane jako BRAO w maju 2001 r. W lipcu 
tego samego roku pacjentka została poddana ponownej ho-
spitalizacji i na podstawie objawów klinicznych oraz wyniku 
badania MRI (liczne drobne zmiany naczyniowe zlokalizowa-
ne głównie nadnamiotowo, ale również podnamiotowo oraz 
typowe zmiany o charakterze „kul śnieżnych” zlokalizowane 
w części centralnej ciała modzelowatego) rozpoznano zespół 
Susaca. Od pierwszych objawów klinicznych do grudnia 2009 
r. u pacjentki wystąpiło łącznie 10 nawrotów, które poddawano 
leczeniu metyloprednizolonem dożylnie i/lub heparyną drob-
nocząsteczkową (LMWH) podskórnie.

Tylko raz konieczne było przetoczenie osocza ze względu na 
intensywność objawów nawrotu i brak reakcji na standardo-
we leczenie. Od stycznia 2010 r. chora była leczona powtarza-
nymi dożylnymi wlewami immunoglobulin (IVIg) – z dobrą 
odpowiedzią kliniczną (bez zaostrzeń choroby i bez nowych 
zmian patologicznych w badaniu MRI). W 2013 r. pacjentka 
zdecydowała się na zajście w ciążę, a w 2014 r. urodziła zdro-
wego chłopca. W okresie ciąży przebieg choroby był stabilny. 
W trakcie połogu u chorej doszło do ciężkiego zaostrzenia z 
objawami BRAO oraz nasileniem objawów neurologicznych 
(niedowład i hipoestezja kończyn po stronie prawej, wyraź-
niejsze w kończynie dolnej niż górnej, problemy z chodem i 
objawy móżdżkowe). Po dożylnym podaniu metyloprednizo-
lonu i podskórnej terapii LMWH objawy neurologiczne i oku-
listyczne ustąpiły. W obrazach MRI nie stwierdzono objawów 
progresji choroby. W 2014 r. pacjentkę ponownie poddano le-
czeniu powtarzanymi wlewami IVIg – z dobrą odpowiedzią 
kliniczną (brak zaostrzenia choroby i nowych zmian patolo-
gicznych w badaniu MRI).

Pacjentka nr 2 (44 lata)

Pierwsze objawy choroby – zawroty głowy i zaburzenia rów-
nowagi – wystąpiły w listopadzie 2015 r. Czterdziestotrzylet-
nia wówczas pacjentka została przyjęta na oddział neurologii. 
Kilka miesięcy przed hospitalizacją chora zauważyła narasta-
jący niedosłuch. Przy przyjęciu w badaniu neurologicznym 
stwierdzono umiarkowane objawy piramidowe i móżdżkowe 
oraz obustronny ubytek słuchu. Po dożylnym leczeniu mety-
loprednizolonem zaobserwowano prawie całkowite ustąpienie 

dolegliwości. W badaniu okulistycznym stwierdzono wszyst-
kie typowe objawy zespołu Susaca, w tym hiperfluorescencję 
ściany naczynia (zwiększona intensywność barwnika w za-
barwionych ścianach naczyń), „wyciekanie” barwnika, a także 
przewlekłe zmiany obwodowe (przerwanie ciągłości naczyń 
kapilarnych, neowaskularyzacja, mikrotętniaki) w badaniu 
FA siatkówki. Badanie MRI ujawniło liczne drobne zmiany o 
etiologii naczyniowej zlokalizowane zarówno nadnamiotowo, 
jak i podnamiotowo. Typowe zmiany o charakterze „kul śnież-
nych” obserwowano w części centralnej ciała modzelowatego. 
Wyniki badania potencjałów wywołanych nie były prawidłowe 
i wskazywały na ośrodkową lokalizację zmian. Analiza płynu 
mózgowo-rdzeniowego była prawidłowa, nie zaobserwowano 
obecności żadnych prążków oligoklonalnych. Rozpoznano ze-
spół Susaca i rozpoczęto leczenie doustnym metyloprednizo-
lonem (32 mg na dobę). Po 6 miesiącach stwierdzono nawrót z 
towarzyszącym BRAO oraz nasileniem objawów neurologicz-
nych (zwłaszcza móżdżkowych). Pacjentkę objęto leczeniem 
dożylnymi iniekcjami metyloprednizolonu, odpowiedź klinicz-
na na leczenie była dobra. Od lipca 2016 r. chorą poddawano 
leczeniu powtarzanymi wlewami IVIg – z dobrą odpowiedzią 
kliniczną (brak nawrotów klinicznych i nowych zmian pato-
logicznych w badaniu MRI).

Protokół badania, charakterystyka bodźca i akwizycji sygnału 

Obie pacjentki poddano badaniu za pomocą akustycznych mio-
gennych przedsionkowych potencjałów wywołanych z mięśnia 
mostkowo-obojczykowo-sutkowego (AC cVEMP – ang. aco-
ustically evoked cervical vestibular miogenic potentials) i sko-
śnego dolnego oka (AC oVEMP, ang. acoustically evoked ocular 
vestibular miogenic potentials). Zapisy VEMP uzyskano przy 
użyciu modułu SmartEP, czyli w pełni skomputeryzowanego, 
dwukanałowego systemu rejestracji potencjałów wywołanych 
(SmartEP, Intelligent Hearing Systems, Miami, FL, USA). Zapi-
sy u obu pacjentek rejestrowano w wygodnej pozycji leżącej na 
łóżku, z górną częścią ciała uniesioną pod kątem 30° w stosunku 
do poziomu. Zastosowano elektrody ze złotymi końcówkami.

W odniesieniu do VEMP z mięśnia mostkowo-obojczykowo-
-sutkowego (cVEMP) pacjentki zostały pouczone, by podczas 
rejestracji rozluźnić się i podnosić głowę w celu uzyskania to-
nicznej aktywności mięśnia mostkowo-sutkowego (SCM, ang. 
sternocleidomastoid muscle), bez napinania, w miarę możliwo-
ści, mięśni barku i brzucha. W  trakcie całej procedury obecny 
był badacz wskazujący pacjentkom na konieczność zwiększenia 
lub zmniejszenia uniesienia głowy w celu skorygowania pozio-
mu napięcia mięśni i utrzymania go na wybranych poziomach 
wartości parametru średniej kwadratowej (RMS, ang. Root 
Mean Square) uzyskanych w badaniu elektromiograficznym 
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ograniczeń. Elektrody umieszczono na skórze nad mięśniem 
SCM. Elektrody czynne (+) przyklejono do skóry obustron-
nie w połowie długości mięśnia SCM, pomiędzy wyrostkiem 

(EMG, ang. Electromyography) za pomocą ciągłego monitoro-
wania aktywności elektrycznej mięśnia przed i po zadziałaniu 
bodźca. Obie pacjentki były w stanie unosić głowę bez żadnych 

Ryc. 1.  Przykładowy zapis uzyskany u pierwszej pacjentki (nr 1) z zespołem Susaca. Uśrednione zapisy fal cVEMP i oVEMP zaprezentowane zostały w osobnych panelach 
(odpowiednio A i B). Pierwszy rząd w obu panelach przedstawia odpowiedzi odpowiednio z mięśnia SCM (mostkowo-obojczykowo-sutkowego) i mięśnia IO 
(dolnego skośnego oka) przy stymulacji ucha prawego, drugi rząd odpowiednio z mięśni SCM i IO przy stymulacji ucha po stronie lewej. Panel A przedstawia 
odpowiedzi na stymulację ipsi-, a panel B na kontralateralną. Bodziec AC dostarczany do ucha za pomocą słuchawki dousznej. Jeżeli obecne, dla każdego z 
zapisów zaznaczone zostały fale P1 i N1.

Ryc. 2.  Przykładowy zapis uzyskany u drugiej pacjentki (nr 2) z zespołem Susaca. Uśrednione zapisy fal cVEMP i oVEMP zaprezentowane zostały w osobnych panelach 
(odpowiednio A i B). Pierwszy rząd w obu panelach przedstawia odpowiedzi odpowiednio z mięśnia SCM (mostkowo-obojczykowo-sutkowego) i mięśnia IO 
(dolnego skośnego oka) przy stymulacji ucha prawego, drugi rząd odpowiednio z mięśni SCM i IO przy stymulacji ucha po stronie lewej. Panel A przedstawia 
odpowiedzi na stymulację ipsi-, a panel B na kontralateralną. Bodziec AC dostarczany do ucha za pomocą słuchawki dousznej. Jeżeli obecne, dla każdego z 
zapisów zaznaczone zostały fale P1 i N1.
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po tej samej stronie (zapis ipsilateralny), a oVEMP po stronie 
przeciwnej (zapis kontralateralny). Bodźce o natężeniu 100 
dB nHL dostarczano poprzez słuchawki wewnątrzuszne ER3a 
(Etymotic Research, Inc., Elk Grove Village, IL, USA).

Wyniki VEMP zarówno z mięśnia mostkowo-obojczykowo-
-sutkowego, jak i z mięśnia skośnego dolnego oka opracowano 
przez uśrednienie 3 zestawów 64 serii. Dla obu typów rejestra-
cji zastosowano szybkość stymulacji rzędu 3,1/s.

Analiza wyników cVEMP i oVEMP
 
Aby zminimalizować zmienność zapisów VEMP, zarejestro-
wane odpowiedzi elektrofizjologiczne poddano normalizacji 
na podstawie obliczeń wartości EMG RMS przed stymulacją 
[13–15]. Otrzymane kształty fali VEMP analizowano pod ką-
tem obecności odpowiedzi w dziedzinie czasu. W przypadku 
cVEMP pierwszy wyróżniający się załamek dodatni został zi-
dentyfikowany jako P1, po nim zaś wystąpił wyróżniający się 
załamek ujemny N1. W odniesieniu do oVEMP pierwszy wy-
raźny załamek ujemny zidentyfikowano jako N1, następnie 
wystąpił wyróżniający się dodatni załamek P1.

Zmierzono latencje i amplitudy fal. Znormalizowanych war-
tości amplitud użyto do oceny skorygowanych współczynni-
ków asymetrii (corrAR, ang. corrected asymmetry ratios) po-
między zapisami uzyskanymi po lewej i po prawej stronie [16]. 
Odpowiedzi, które nie zostały wykryte (nieobecne), przypisa-
no amplitudzie zerowej. Latencje większe niż dwa odchylenia 

sutkowym a mostkiem, natomiast elektrody odniesienia (-) 
rozmieszczono obustronnie na przyczepie mięśnia SCM do 
mostka. Elektroda uziemiająca została umieszczona na górnej 
części mostka. Impedancje wszystkich elektrod utrzymywano 
na poziomie 3 kΩ lub mniej.

W przypadku miogennych przedsionkowych potencjałów wy-
wołanych z mięśnia skośnego dolnego oka (oVEMP) w celu za-
pewnienia tonicznej aktywności mięśnia skośnego dolnego oka 
(IO, ang. inferior oblique) pacjentkom polecono, by zwróciły 
wzrok w kierunku celu znajdującego się w odległości około 20° 
od linii pionowej za głową. Elektrody umieszczono na skórze 
pod oczami. Elektrody czynne (+) przyklejono do skóry obu-
stronnie 0,5 cm poniżej brzegu powieki dolnej w linii pośrod-
kowej oka, elektrody odniesienia (-) umieszczono obustronnie 
około 2–3 cm poniżej czynnych. Elektroda uziemiająca została 
umiejscowiona na górnej części mostka. Impedancje wszystkich 
elektrod utrzymywano na poziomie 3 kΩ lub mniej.

Jak wspomniano wcześniej, do ciągłego monitorowania i w dal-
szej kolejności do minimalizowania zmienności zapisów VEMP 
została wykorzystana metoda standaryzacji EMG zintegrowana 
z oprogramowaniem do rejestracji, zgodnie ze szczegółowym 
opisem zawartym w badaniu przeprowadzonym uprzednio 
przez Yavuza i wsp. [12].

W niniejszym badaniu zastosowano bodźce akustyczne. Bo-
dziec składał się z pojedynczego tonu o częstotliwości 500 Hz 
o obwiedni Blackmana i czasie trwania 5 ms. Bodźce prezen-
towano jednostronnie dla jednego ucha, cVEMP rejestrowano 

Tab. I.  Wartości latencji zapisów VEMP z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i skośnego dolnego oka, amplitudy fal oraz asymetria między skorygowanymi 
amplitudami. AC cVEMP – miogenne przedsionkowe potencjały wywołane z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego; AC oVEMP – miogenne przedsionkowe 
potencjały wywołane z mięśnia skośnego dolnego oka; SCM – mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy; IO – mięsień skośny dolny oka.

AC CVEMP 

stymulacja do: ucho lewe ucho prawe
asymetria

odpowiedź z: lewy SCM ipsilateralny prawy SCM ipsilateralny

pacjentka nr 1
ltencja P1a (ms)
amplituda (uV)
skorygowana amplituda (uV)

14,6
32,99
8,1

14
27,33
5,1

0,6 ms
8,08 %
22,21 %

pacjentka nr 2
latencja P1 (ms)
amplituda (uV)
skorygowana amplituda (uV)

12,8
91,5
16,38

13,2
23,15
5,96

0,4 ms
59,62 % 
46,68 %

AC OVEMP 

stymulacja do: ucho lewe ucho prawe
asymetria

odpowiedź z: prawy IO kontralateralny lewy IO kontralateralny

pacjentka nr 1
latencja N1 (ms)
latencja P1 (ms)
amplituda N1 (uV)

11,4
16,8
5,41

12,6
17,4
3,51

1,2 ms
0,6 %
21,31 %

pacjentka nr 2
latencja N1 (ms)
latencja P1 (ms)
amplituda N1 (uV)

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NA
NA
NA
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W zespole Susaca obwodowe zawroty głowy i szumy uszne czę-
sto towarzyszą utracie słuchu spowodowanej niedrożnością tęt-
niczek w obrębie ślimaka i kanałów półkolistych [7], jednak nie 
są one swoiste dla tej choroby. W dzisiejszej otoneurologicznej 
praktyce klinicznej dostępnych jest wiele badań oceniających 
funkcje układu słuchowo-przedsionkowego. Wykorzystanie tych 
badań w codziennej praktyce klinicznej jest ograniczone przez 
ich wybiórczość, użyteczność, a czasami z uwagi na koszty. W 
naszej klinice miogenne przedsionkowe potencjały wywołane 
(VEMP) są częścią rutynowych badań przeprowadzanych w 
przypadku różnego rodzaju zaburzeń przedsionkowych.

W oparciu o doświadczenia autorów z VEMP [12, 18] oraz o 
inne badania [19, 20] VEMP stanowi bardzo obiecujące badanie 
w praktyce klinicznej. VEMP w odpowiedzi na bodziec prze-
wodzony powietrznie, zarówno z mięśnia mostkowo-obojczy-
kowo-sutkowego, jak i skośnego dolnego oka, jest badaniem 
nieinwazyjnym, łatwo dostępnym i – co w obecnych czasach 
ważne – nie wymaga wysokich nakładów w zakresie czasu i 
kosztów obsługi urządzeń. VEMP stanowią potencjały elek-
tryczne mięśni w odpowiedzi na stymulację przedsionkową. 
VEMP z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (cVEMP) 
odzwierciedlają krótkotrwałe zahamowanie tła tonicznej ak-
tywności mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (SCM) 
[21] i stanowią odruch przedsionkowo-szyjny, przy czym wo-
reczek stanowi źródło dominujące [20, 22]. VEMP z mięśnia 
skośnego dolnego oka (oVEMP) są również rejestrowane na 
tle tonicznej aktywności mięśniowej, ale w tym przypadku jest 
to odpowiedź na krótkie pobudzenie mięśnia skośnego dol-
nego (IO), które stanowi odpowiednik odruchu przedsionko-
wo-ocznego z łagiewką jako źródłem dominującym [21–30].

U obu prezentowanych chorych z zespołem Susaca jednoczaso-
we zastosowanie szyjnego i ocznego VEMP okazuje się pomocne 
w procesie diagnostycznym, wskazując w obu przypadkach na 
nieprawidłowe reakcje, które pojawiły się wraz z zaburzeniami 
równowagi zgłaszanymi w wywiadzie przez pacjentki oraz w 
czasie badania VEMP. U obu badanych w przypadku cVEMP 
latencje P1 były prawidłowe, a amplitudy obniżone, co wska-
zuje na obwodową lokalizację patologii z obustronnym upośle-
dzeniem funkcji woreczka i nerwu przedsionkowego dolnego. 
U pierwszej pacjentki oVEMP były obecne, wskazując na za-
chowanie funkcji łagiewki i nerwu przedsionkowego górnego 
w granicach normy. U drugiej pacjentki natomiast nie uzyskano 
oVEMP w odpowiedzi na bodziec po żadnej ze stron, co wska-
zywało na utratę funkcji nerwu przedsionkowego górnego. Brak 
odpowiedzi elektrofizjologicznej nie musi oznaczać istnienia 
patologii w odruchu przedsionkowo-ocznym, jednak mając na 
uwadze wywiad chorobowy pacjentki oraz najnowszy wynik 
badania MRI wykluczający obecność zmian patologicznych w 
obrębie pnia mózgu, nieprawidłowo funkcjonująca łagiewka, a 

standardowe (+2 SD), o wartości 13,31 ms w przypadku AC 
cVEMP i 10,57 ms w odniesieniu do AC oVEMP, uznano za 
nieprawidłowe (na podstawie danych zebranych w grupie kon-
trolnej od 20 pacjentów ze zdrowymi uszami bez problemów 
otologicznych czy neurologicznych).

Względy etyczne
 
Niniejsze badanie stanowi część badania retrospektywno-
-prospektywnego, które uzyskało pozytywną opinię Komisji 
ds. Etyki Badań Naukowych. Obie uczestniczące w projekcie 
pacjentki podpisały formularze świadomej zgody na udział w 
badaniu. Badanie jest zgodne z Deklaracją Helsińską Świato-
wego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczącą etycznych zasad pro-
wadzenia badań medycznych z udziałem ludzi.

WYNIKI

Tabela I przedstawia wyniki AC cVEMP i oVEMP z wartościa-
mi latencji P1 i N1 oraz amplitudy odpowiedzi wraz z asyme-
triami. Ryciny 1 i 2 przedstawiają zapisy VEMP rejestrowane 
odpowiednio u pacjentki nr 1 i nr 2.

Dokładna analiza tabeli I i zapisów fal na obu rycinach wskazu-
je, że stymulacja pacjentki nr 1 skutkowała odpowiedzią po obu 
stronach, z latencjami fal i symetrią w granicach normy zarówno 
dla VEMP z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, jak i 
VEMP z mięśnia skośnego dolnego oka, jednak odpowiedzi w 
przypadku cVEMP charakteryzowały się obniżoną amplitudą.

U pacjentki nr 2 obecne były odpowiedzi wyłącznie w odniesie-
niu do cVEMP. Latencje P1 znajdowały się w granicach normy, 
niemniej amplitudy były obniżone, a dodatkowo wykazano asy-
metrię pomiędzy stronami – z mniejszą amplitudą po stronie pra-
wej. Odpowiedzi dla oVEMP nie zostały wykryte u tej pacjentki. 

DYSKUSJA

U pacjentów z zespołem Susaca objawy kliniczne wraz z wyni-
kiem badania MRI mózgu oraz typowe cechy BRAO wykryte w 
badaniu FA pozostają kluczowe dla postawienia rozpoznania 
[11]. Jednak w większości przypadków wszystkie cechy triady 
klinicznej, takie jak encefalopatia, BRAO i utrata słuchu, nie 
występują jednocześnie na początkowych etapach choroby, co 
utrudnia rozpoznanie schorzenia [4–7]. Nadal nie osiągnięto 
pełnego zrozumienia tego zespołu [2, 3, 7, 17]. Wskazuje się na 
wiele innych rodzajów badań i podejść interdyscyplinarnych, 
wśród nich – podejście otoneurologiczne.
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akustycznych VEMP z mięśnia mostkowo-obojczykowo-
-sutkowego i skośnego dolnego oka mogą być pomocne w 
procesie diagnostycznym u pacjentów z zespołem Susaca, 
dostarczając dodatkowych szczegółowych danych na temat 
objętego procesem chorobowym układu przedsionkowego. 
Obrazy otrzymane na podstawie badania MRI dostarczają 
najbardziej przydatnych informacji na temat omawianego 
schorzenia, niezbędnych do postawienia rozpoznania oraz 
monitorowania leczenia, nie dostarczają jednak wiedzy na 
temat udziału układu przedsionkowego w procesie patolo-
gicznym. Zdaniem autorów niniejszej pracy zapisy VEMP z 
mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i skośnego dol-
nego oka mogą służyć jako dodatkowe źródło informacji na 
temat funkcji układu przedsionkowego i mogą być pomocne 
w diagnozowaniu, leczeniu i planowaniu rehabilitacji u pa-
cjentów z zespołem Susaca.

zatem utrata funkcji nerwu przedsionkowego górnego, wydaje 
się najbardziej prawdopodobna. Jednoczesne wykonanie bada-
nia AC cVEMP i oVEMP może być pomocne w identyfikowa-
niu integralności funkcjonalnej dolnego i górnego pęczka nerwu 
przedsionkowego oraz otolitowej funkcji woreczka i łagiewki [12, 
21, 22, 28]. Szybki rozwój badań związanych z VEMP [21–27, 
29] oraz doświadczenia własne [12, 18] doprowadziły autorów 
niniejszej pracy do wykorzystania cVEMP wraz z oVEMP jako 
dodatkowych badań w panelu diagnostycznym różnego rodza-
ju zaburzeń dotyczących układu przedsionkowego – obejmu-
jących również pacjentów z zespołem Susaca.

WNIOSKI
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