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Neuropatia s³uchowa – diagnostyka i mo¿liwoœci leczenia
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W pracy przedstawiono opisywane w literaturze medycznej od niedawna
i nie do koñca poznane schorzenie, jakim jest neuropatia s³uchowa. Zawarto
informacje dotycz¹ce patologii, mo¿liwoœci wykrycia oraz wskazówki dotycz¹ce dalszego postêpowania, a tak¿e wyniki badañ u pacjentów z neuropati¹
s³uchow¹. W celach diagnostycznych stosuje siê otoemisje akustyczne, s³uchowe potencja³y wywo³ane pnia mózgu, audiometriê impedancyjn¹, tonaln¹ oraz testy s³owne. U pacjentów z neuropati¹ s³uchow¹ najczêœciej wystêpuje brak zapisu potencja³ów s³uchowych pnia mózgu, nie rejestruje siê odruchów strzemi¹czkowych. Obecne s¹ natomiast otoemisje akustyczne, a tak¿e
stwierdza siê znaczne upoœledzenie rozumienia mowy, nieproporcjonalne do
progu s³yszenia w audiometrii tonalnej. Wczesne rozpoznanie neuropatii s³uchowej jest wa¿ne ze wzglêdu na mo¿liwoœæ odpowiedniego postêpowania
terapeutycznego. W przypadku braku korzyœci z aparatów s³uchowych dobre
efekty czêsto przynosi wszczepienie implantu œlimakowego.
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This article deals with auditory neuropathy, a disease which has been
recently described in medical journals, but which has not been sufficiently
explained. Information about the pathology, possibilities of diagnosis and
indications for further management as well as results of examinations of
patients with auditory neuropathy is included. Otoacoustic emissions, auditory brainstem response, impedance audiometr y, pure tone audiometry and
speech audiometry are used to diagnose patients with auditory neuropathy. The patients usually show no auditory brainstem response and no
stapedius reflex. Otoacoustic emissions are present. Much worse results of
speech discrimination are obtained than could be predicted from pure tone
audiometry results. Early diagnosis of auditory neuropathy is important for
its proper management. In patients having no benefit from hearing aids,
good results may be obtained by cochlear implantation.
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Neuropatia s³uchowa, zwana równie¿ desynchronizacj¹ neuronaln¹, jest pozaœlimakowym nieorganicznym
zaburzeniem s³uchu, które mo¿na rozpoznaæ przy braku lub zaburzonym zapisie potencja³ów s³uchowych pnia
mózgu oraz obecnoœci otoemisji akustycznych, wskazuj¹cych na prawid³ow¹ funkcjê komórek s³uchowych zewnêtrznych [1,2].
Neuropatia s³uchowa czêœciej wykrywana jest u dzieci
– 76% stanowi¹ dzieci przed 10 rokiem ¿ycia [3]. Wœród
pacjentów z trwa³ym uszkodzeniem s³uchu neuropatiê
s³uchow¹ rozpoznano u 9% niemowl¹t [4], 0,5% osób
doros³ych.
Neuropatia s³uchowa mo¿e wystêpowaæ jako samodzielna jednostka chorobowa, ale u osób doros³ych czêœciej spotykamy uogólniony proces neuropatologiczny
[1,3,5]. Neuropatie obwodowe stwierdzono u oko³o 80%
pacjentów z neuropati¹ s³uchow¹ powy¿ej 15 roku ¿ycia
[3]. Praktycznie nie wystêpuj¹ one poni¿ej 5 roku ¿ycia.
Czêsto wykrywane s¹ podczas badania neurologicznego.

Etiopatogeneza
Wœród przyczyn choroby wa¿n¹ rolê przypisuje siê
czynnikom genetycznym. Rodzinne wystêpowanie
stwierdzono u oko³o 42% [3,6] pacjentów. Wœród innych czynników wymienia siê hypoksjê, hyperbilirubinemiê, reakcjê immunologiczn¹, infekcje [1-3,7-10].
U oko³o 48% chorych nie udaje siê ustaliæ czynnika etiologicznego [3,6].
Badania nad patomechanizmem neuropatii s³uchowej doprowadzi³y do powstania hipotez wi¹¿¹cych j¹
z ró¿nymi miejscami uszkodzenia w obrêbie drogi s³uchowej. Patologia mo¿e wiêc dotyczyæ:
- komórek s³uchowych wewnêtrznych [1,11,12],
- neuronów zwoju spiralnego [3,7,13],
- w³ókien nerwu s³uchowego [3,7,13],
- neurotransmiterów synaptycznych [1,11,12].
S¹dzi siê, ¿e zaburzona synchronizacja neuronalna
odpowiedzialna jest za zmianê przenoszenia informacji
o takich cechach dŸwiêku, jak g³oœnoœæ i wysokoœæ [14].
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Diagnostyka
Neuropatiê s³uchow¹ mo¿emy podejrzewaæ w przypadku istnienia nastêpuj¹cych objawów:
- z³ego rozumienia mowy, szczególnie w obecnoœci
ha³asu, nieproporcjonalnie du¿ego do oczekiwanego
na podstawie progu s³yszenia w audiometrii tonalnej,
- niedos³uchu o charakterze fluktuacyjnym,
- braku lub niewielkiej korzyœci ze stosowania aparatów s³uchowych.
O neuropatii s³uchowej œwiadczyæ mog¹ nastêpuj¹ce wyniki badañ [1,2]:
- zaburzenia lub brak zapisu potencja³ów pnia mózgu,
- obecnoœæ otoemisji akustycznych oraz brak eferentnej supresji otoemisji (EOAE) w obecnoœci dodatkowego sygna³u,
- brak odruchu miêœnia strzemi¹czkowego (przy ipsii kontralateralnym podaniu bodŸca),
- prawid³owy wynik badañ obrazowych przemawiaj¹cy przeciwko istnieniu patologii organicznych (np.
guza k¹ta, SM).
Audiometria tonalna jest ma³o specyficznym testem
w diagnostyce neuropatii s³uchowej. Zarówno stopieñ
niedos³uchu jak i konfiguracja krzywej progowej mog¹
byæ ró¿ne. Niedos³uch najczêœciej dotyczy obu uszu i jest
asymetryczny [3,6]. Typowe jest podwy¿szenie progu
s³yszenia dla niskich czêstotliwoœci [2].
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Wed³ug badañ Kraus N. i wsp. zaburzenie to najbardziej
wp³ywa na rozumienie mowy w ha³asie, podczas gdy rozumienie mowy w ciszy mo¿e byæ prawid³owe [15].
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Ryc. 2. Audiometria s³owna w ciszy u pacjenta z neuropati¹ s³uchow¹

chleograficzne. Nale¿y zwróciæ uwagê na obecnoœæ otoemisji nawet przy ubytku s³uchu przewy¿szaj¹cym
30-40 dB HL [6,16]. Funkcjê nerwu s³uchowego mo¿emy okreœlaæ za pomoc¹ potencja³ów s³uchowych pnia
mózgu oraz rejestracji odruchów strzemi¹czkowych. Przy
prawid³owym tympanogramie brak jest odruchów podczas ipsi- i kontralateralnej stymulacji.

Ryc. 3. Otoemisje akustyczne produktów zniekszta³ceñ nieliniowych u pacjenta z neuropati¹ s³uchow¹
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Ryc. 4. S³uchowe potencja³y wywo³ane pnia mózgu u pacjenta z neuropati¹
s³uchow¹
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Ryc. 1. Audiometria tonalna u pacjenta z neuropati¹ s³uchow¹

Rozumienie mowy w audiometrii s³ownej w ciszy
najczêœciej jest znacznie bardziej upoœledzone ni¿ mo¿na siê tego spodziewaæ na podstawie progu s³yszenia
w audiometrii tonalnej [3].
Do oceny stanu komórek s³uchowych zewnêtrznych
stosuje siê otoemisje akustyczne oraz badania elektroko-

W badaniu potencja³ów s³uchowych pnia mózgu [3]
u pacjentów z neuropati¹ s³uchow¹ stwierdza siê:
- brak zapisu ABR (70%),
- obecnoœæ fali V (19%),
- obecnoœæ fali III i V (6%).
U pacjentów z neuropati¹ s³uchow¹ obowi¹zuje wielospecjalistyczna opieka medyczna obejmuj¹ca konsultacje genetyczne, okulistyczne i neurologiczne [17].
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Przebieg choroby
Rokowanie odnoœnie przebiegu choroby nie jest najczêœciej mo¿liwe. Mo¿e mieæ ona stabilny charakter
przez wiele lat. Progresjê stwierdza siê czêsto w przypadkach, w których wystêpuje pod³o¿e genetyczne. Poprawy mo¿na spodziewaæ siê tam, gdzie czynnikiem etiologicznym jest hypoksja lub hyperbilirubinemia. Charakterystyczny jest fluktuacyjny przebieg choroby [18].
Postêpowanie
Dziêki zastosowaniu metod elektrofizjologicznych
i otoemisji neuropatiê s³uchow¹ mo¿na rozpoznaæ bardzo wczeœnie, co jest bardzo wa¿ne ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wdro¿enia odpowiedniej rehabilitacji.
Protezowanie s³uchu najczêœciej nie daje dobrych
efektów. Przy próbie aparatowania proponuje siê u¿ycie
ma³ego wzmocnienia oraz szerokozakresowej kompresji
dynamiki sygna³u (Wide dynamic range compression –
WDRC). Dla poprawy komunikacji z otoczeniem rekomenduje siê wykorzystanie systemów FM, poprawiaj¹cych stosunek sygna³u do szumu. Przy korzystaniu
z aparatów s³uchowych wskazane jest czêste monitoro-
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wanie stanu komórek s³uchowych zewnêtrznych oparte
o badanie otoemisji akustycznych [2,17].
Brak skutecznoœci rehabilitacji i protezowania s³uchu mo¿e byæ wskazaniem do wszczepienia implantu
œlimakowego [1,2,10,12,17,19-21]. Jeœli u podstaw patologii le¿y uszkodzenie œlimaka – tj. komórek s³uchowych wewnêtrznych lub/i po³¹czeñ miêdzy nimi a nerwem s³uchowymi – zaœ funkcja nerwu VIII jest prawid³owa, implant œlimakowy mo¿e daæ du¿¹ korzyœæ.
W przypadku, gdy przypuszczalnym czynnikiem etiologicznym jest uszkodzenie nerwu s³uchowego, korzyœci z implantu mog¹ byæ znacznie mniejsze.
Berlin i wsp. rekomenduj¹ u¿ycie wizualnych metod nauki jêzyka, miêdzy innymi cued speech [2]. Polsk¹
wersjê, zwan¹ metod¹ fonogestów, opracowa³a doc. Kazimiera Krakowiak [22]. Wybór metody u³atwiaj¹cej
odczytywanie mowy z ruchu warg zale¿y od miejscowych mo¿liwoœci danego oœrodka. U pacjentów, którzy
opanowali mowê, celem rehabilitacji jest jak najlepsze
wykorzystanie informacji s³uchowej, czy to przez trening umiejêtnoœci odczytywania mowy z ust, czy wymienion¹ wy¿ej poprawê warunków akustycznych otoczenia (wspó³czynnik sygna³/ha³as).
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