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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Zapis miogennych przedsionkowych potencja³ów wywo-
³anych (MPPW) jest stosunkowo now¹ obiektywn¹ metod¹ oceny narz¹du
przedsionkowego, której wartoœæ, w odniesieniu do innych badañ tego
uk³adu, wymaga ustalenia.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Ocena czynnoœciowa narz¹du przedsionkowego oparta na zapisach
MPPW i elektronystagmografii (ENG).
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. Badan¹ grupê stanowi³o 76 chorych podzielonych na
trzy grupy w zale¿noœci od wyników badania ENG – pacjentów z jedno-
stronnym niedow³adem kana³owym (I grupa), chorych ze zniesion¹ pobu-
dliwoœci¹ b³êdników (II grupa) i zdrowych ochotników (III grupa). Metody
obejmowa³y analizê korelacji uzyskanych zapisów w testach kalorycznych
ENG i MPPW oraz ocenê przydatnoœci MPPW i ENG w lokalizacji uszkodzeñ
narz¹du przedsionkowego.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Wyniki wskazuj¹, ¿e jednoczesne stwierdzenie os³abienia pobudli-
woœci b³êdnika w teœcie cieplnym oraz prawid³owej reakcji miêœniowej na
bodziec akustyczny o du¿ym natê¿eniu mo¿e œwiadczyæ o uszkodzeniu wy-
³¹cznie czêœci obwodowej narz¹du przedsionkowego, przy zachowanej ci¹-
g³oœci nerwu przedsionkowego. Brak pobudliwoœci na bodziec kaloryczny
i akustyczny b³êdnika mo¿e nasuwaæ podejrzenie uszkodzenia czêœci przed-
sionkowej nerwu VIII, podczas gdy w przypadku istniej¹cego równoczeœnie
niedos³uchu – uszkodzenie obu ga³êzi nerwu VIII.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Analiza MPPW wydaje siê byæ wartoœciow¹, komplementarn¹
w stosunku do ENG, metod¹ oceny funkcji narz¹du przedsionkowego i miej-
sca uszkodzenia.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: uszkodzenia narz¹du przedsionkowego, miogenne przed-
sionkowe potencja³y wywo³ane (MPPW), ENG

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Analysis of vestibular evoked myogenic potentials (VEMP) is
a relatively new objective method for studying the vestibular organ.
AimAimAimAimAim. Assess vestibular function from based on VEMP recordings and elec-
tronystagmography (ENG).
Materials and methodsMaterials and methodsMaterials and methodsMaterials and methodsMaterials and methods. The study population of 76 persons was divided
into three groups according to ENG results: patients with unilateral canal
paresis (group I), patients with impaired labyrinthine excitability (group II)
and healthy volunteers (group III). The methods comprised an analysis of
correlation between ENG caloric test results and VEMP recordings, and the
feasibility of using VEMP and ENG to locate vestibular organ defects.
Results.Results.Results.Results.Results. Results of study suggest that detection of impaired labyrinthine
excitability in the caloric test with simultaneous normal muscular reaction to
a strong auditory stimulus may indicate damage to the peripheral portion of
the vestibular organ with intact vestibular nerve. No labyrinthine reaction to
the thermal and auditory stimulus may suggest damaged vestibular portion
of nerve VIII while, with coexistent hearing impairment, it may indicate
damage to both branches of the VIIIth nerve.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. VEMP analysis seems to be very helpful and complementary
to ENG method of estimation of the function of the vestibular organ and the
site of the lesion.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: vestibular disorders, vestibular evoked miogenic sysytem (VEMP),
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Zapis miogennych przedsionkowych potencja³ów
wywo³anych – MPPW (vestibular evoked miogenic po-
tentials – VEMPs), wykorzystuj¹cy odruch przedsion-
kowo-rdzeniowy, okreœlany równie¿ jako woreczkowo-
szyjny, jest obiektywn¹ metod¹ oceny funkcji narz¹du
przedsionkowego i nerwu przedsionkowego. Pierwszej
rejestracji MPPW dokonali Colebatch i Halmagyi [1]
w 1992 roku, którzy nastêpnie w 1996 roku dok³adnie
opisali metodê oraz podjêli próbê przeœledzenia drogi
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odruchowej [2]. Nieliczne doniesienia, dotycz¹ce oceny
MPPW, wskazuj¹ na wartoœæ tej metody, w zestawie-
niu z wynikami innych testów oceniaj¹cych funkcjê uk³a-
du przedsionkowego (ENG) i narz¹du s³uchu (audio-
metria tonalna i s³owna, ABR) w praktyce klinicznej [3].

Wœród autorów prac o tej tematyce znaleŸli siê badacze
kanadyjscy [4], francuscy [5] oraz polscy [6].

Miogenne przedsionkowe potencja³y wywo³ane s¹
rejestrowane zarówno jedno- jak i przeciwstronnie, jako
wychylenia dwufazowe pozytywno-negatywne p14n21,
gdzie p14 stanowi fala pozytywna o najczêstszym cza-
sie utajenia 14 ms, zaœ n21 – fala negatywna o najczêst-
szej latencji 21 ms [4]. Prawid³owy zapis MPPW z za-
znaczonymi za³amkami p14n21 w rejestracji ipsilate-
ralnej przedstawia rycina 1.

Celem pracy by³a ocena sprawnoœci narz¹du przed-
sionkowego na podstawie wyników testów kalorycznych
z komputerow¹ analiz¹ zapisów elektronystagmograficz-
nych (ENG) i miogennych przedsionkowych potencja-
³ów wywo³anych (MPPW), analiza korelacji uzyskanych
zapisów w badaniach ENG i MPPW oraz ocena przy-
datnoœci MPPW i ENG w lokalizacji uszkodzeñ na-
rz¹du przedsionkowego. Analiza korelacji uzyskanych
zapisów w badaniach ENG i MPPW.

PACJENCI I METODY

Badaniami objêto grupê 76 osób zdrowych i z za-
wrotami g³owy, w tym 49 kobiet i 27 mê¿czyzn w wie-
ku od 15 do 77 lat (œrednia wieku 44,7 lat, ±12,1).
U wszystkich badanych wykonano ocenê audiome-
tryczn¹ s³uchu (audiometriê tonaln¹, s³own¹, badania
nadprogowe) oraz badanie s³uchowych potencja³ów wy-
wo³anych pnia mózgu (ABR), jak równie¿ elektrony-
stagmograficzne zapisy oczopl¹su w spoczynku oraz pró-
bie bikalorycznej wed³ug Fitzgeralda-Hallpike’a. Me-
toda rejestrowania miogennych potencja³ów wywo³anych
MPPW (u³o¿enie pacjenta, miejsce umiejscowienia elek-
trod, interpretacja wyników) zosta³a przeprowadzona
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w publikacji
wczeœniejszej [6]. W zapisach MPPW porównywano
parametry za³amków p14, n21 w grupach badanych
z wynikami grupy kontrolnej. Dla dok³adnej oceny war-
toœci diagnostycznej wykonanych testów uwzglêdniono
podzia³ w zale¿noœci od czynnika etiologicznego.

Zapisów ENG dokonano przy u¿yciu komputero-
wego systemu analizy elektronystagmogramów PC-
ENG, pozwalaj¹cego na obliczenie os³abienia pobudli-
woœci i przewagi kierunkowej na podstawie czasu trwa-
nia reakcji, szybkoœci fazy wolnej, sumy wychyleñ oczo-
pl¹sowych i czêstotliwoœci oczopl¹su.

W zale¿noœci od wyników testów ENG pacjenci
zostali podzieleni na 3 grupy:
- Grupa I (NI = 11 osób) – chorzy z jednostronnie

os³abion¹ pobudliwoœci¹ b³êdnika niedow³adem ka-
na³owym. W badaniu uwzglêdniono podgrupê IA
(NIA = 5 osób), któr¹ stanowili chorzy z prawid³o-
wym s³uchem oraz podgrupê IB (NIB = 6 osób) z nie-
dos³uchem odbiorczym lub g³uchot¹;

Ryc. 1. Prawid³owe zapisy MPPW ipsi- i kontralateralne z miêœnia mostkowo-
obojczykowo-sutkowego

za³amek I – fala p14
za³amek II – fala n21
MP – odpowiedŸ z miêœnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego prawego
ML – odpowiedŸ z miêœnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego lewego



43Morawiec-Bajda A., Starska K.: Zastosowanie miogennych przedsionkowych potencja³ów wywo³anych w obiektywnej ocenie …

- Grupa II (NII = 15 osób) – chorzy ze zniesion¹ jed-
nostronnie pobudliwoœci¹ b³êdnika, w tym podgru-
pa IIA (NIIA = 3 osoby), któr¹ stanowi¹ 3 osoby
z prawid³owym s³uchem oraz podgrupê IIB (NIIB
= 12 osób) – pacjenci ze stwierdzonym niedos³uchem
odbiorczym lub g³uchot¹;

- Grupa III, kontrolna – stanowi j¹ 50 osób, u któ-
rych w zapisach ENG stwierdzono prawid³ow¹ po-
budliwoœæ b³êdnika oraz z prawid³owy s³uch.
Os³abienie pobudliwoœci przedsionkowej w teœcie

bikalorycznym okreœlano na podstawie trzech parame-
trów oczopl¹su tj. czasu trwania (zakres ±16,6%), wskaŸ-
nika Ohma (zakres 30,3%) oraz œredniej szybkoœci wol-
nej fazy (zakres ±19,0%).

U pacjentów stwierdzono nastêpuj¹ce czynniki etio-
logiczne choroby:

W grupie I: zapalenie neuronu przedsionkowego
(4 osoby), chorobê Ménière’a (4 osoby), nag³¹ g³uchotê
o nieustalonej etiologii (3 osoby) a w grupie II: niewy-
dolnoœæ têtnic krêgowo-podstawnych (5 osób), nerwiaka
nerwu VIII (5 osób), intoksykacjê streptomycyn¹ (3 oso-
by), nag³¹ g³uchotê i niedos³uch o nieustalonej etiologii
(1 osoba), g³uchotê zwi¹zan¹ z urazem g³owy (1 osoba).

Do oceny statystycznej wyników zastosowano nie-
parametryczny test Manna-White’a oraz jednoczynni-
kow¹ analizê wariancji z testami porównañ wielokrot-
nych [7, 8].

WYNIKI

W grupie chorych z jednostronnie os³abion¹ pobu-
dliwoœci¹ b³êdnika stwierdzon¹ w próbie bikalorycznej
we wszystkich przypadkach, zarówno u osób z prawi-
d³owym s³uchem (podgrupa IA), jak i niedos³uchem
odbiorczym lub g³uchot¹ (podgrupa IB) otrzymano za-
pis MPPW, którego parametry nie wykazywa³y ró¿nic
istotnych statystycznie w porównaniu z wartoœciami
parametrów grupy kontrolnej, zarówno w zakresie la-
tencji, jak i amplitud. Wyj¹tek stanowi³y zapisy mio-
gennych potencja³ów wywo³anych u pacjentów z cho-
rob¹ Ménière’a, u których œrednie latencje za³amków
MPPW w zapisach ipsi-p14 (11,74 vs 12,69 ms), kon-
tra-n21 (23,63 vs 26,30 ms) oraz ipsi-n21 (19,40 vs
20,55 ms) by³y mniejsze, a œrednie amplitudy wy³¹cz-
nie dla za³amka kontra-p14 (1,75 vs 2,37 ms) – ni¿sze
w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Nie uzyskano rów-
nie¿ reakcji miêœniowej na stymulacjê dŸwiêkow¹ w za-
pisie kontralateralnym u 1 pacjenta z zapaleniem neu-
ronu przedsionkowego. W pozosta³ych 3 przypadkach
uzyskano w zapisach MPPW ni¿sze amplitudy (ipsi-
p14: 0,85 vs 4,44 µV; ipsi-n21: 0,63 vs 3,54 µV) w od-
powiedziach na pobudzenie uszu po stronie chorej w po-
równaniu z grup¹ kontroln¹. Wyniki te pozostawa³y jed-
nak bez wp³ywu na wartoœci uzyskane dla ca³ej grupy I.

Zestawienie porównawcze parametrów za³amka p14
i n21 MPPW, zarówno w odprowadzeniach ipsi- jak
i kontralateralnych, po pobudzeniu uszu z jednostron-
nym niedow³adem kana³owym, z parametrami grupy
kontrolnej przedstawia tabela I.

W grupie pacjentów z jednostronnie zniesion¹ po-
budliwoœci¹ przedsionkow¹ i prawid³owym s³uchem –
podgrupa IIA (przypadki intoksykacji streptomycyn¹)
uda³o siê zarejestrowaæ MPPW po stymulacji bodŸcem
dŸwiêkowym, których wartoœci latencji, podobnie jak
amplitudy za³amków zarówno p14 jak i n21 w odpro-
wadzeniach ipsi- i kontralateralnym by³y prawid³owe –
œrednie latencje: ipsi-p14=14,6 ms, kontra-n21=23,2
ms, ipsi-n21=20,8 ms, kontra-p14=16,2 ms i œrednie
amplitudy: ipsi-p14=0,896 µV, kontra-n21=1,05 µV,
ipsi-n21=1,16 µV, kontr-p14=1,3 µV. Nie uzyskano
natomiast zapisów odpowiedzi po pobudzeniu akustycz-
nym u chorych z niedos³uchem lub g³uchot¹ spowodo-
wan¹ niewydolnoœci¹ têtnic krêgowo-podstawnych. Nie
zarejestrowano równie¿ miogennej odpowiedzi na bo-
dziec akustyczny u pacjentów z potwierdzonymi (MRJ)
nerwiakami nerwu przedsionkowo-s³uchowego, u cho-
rych z g³uchot¹ i niedos³uchem o nieznanej etiologii oraz
g³uchot¹ spowodowan¹ urazem g³owy.

Tabela I. Porównanie parametrów MPPW w grupie osób z jednostronnym
niedow³adem kana³owym i grupie kontrolnej

Za³amek Zmienna Parametry Grupa Grupa I p
statystyczne kontrolna

N 50 11
p14 ipsi-lat X 12,69 11,65 0,3845

SD 2,53 2,47
mediana 12,30 11,45
N 50 11

ipsi-amp X 4,44 3,86 0,6638
SD 4,33 4,18
mediana 3,18 1,96
N 50 11

kontra-lat X 19,08 18,11 0,5123
SD 4,26 4,16
mediana 19,90 18,90
N 50 11

kontra-amp X 2,37 1,96 0,7902
SD 1,57 0,96
mediana 2,06 2,29
N 50 11

n21 ipsi-lat X 20,55 20,51 0,8711
SD 3,22 2,68
mediana 20,50 20,70
N 50 11

ipsi-amp X 3,54 2,98 0,7703
SD 2,94 2,63
mediana 2,75 2,00
N 50 11

kontra-lat X 26,30 25,87 0,6265
SD 4,72 5,52
mediana 26,50 27,45
N 50 11

kontra-amp X 2,31 2,52 0,3811
SD 1,59 0,65
mediana 1,94 1,72
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Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e w przypadkach jed-
nostronnego niedow³adu kana³owego zapisy MPPW
by³y prawid³owe bez wzglêdu na stan s³uchu, podczas
gdy w wiêkszoœci przypadków braku pobudliwoœci przed-
sionkowej na bodziec cieplny obserwowano równie¿ brak
reakcji miêœniowej na stymulacjê akustyczn¹.

DYSKUSJA

W prowadzonych badaniach oceniano zapisy mio-
gennych przedsionkowych potencja³ów wywo³anych
(MPPW), wzbudzonych powtarzalnymi trzaskami i za-
rejestrowanych z miêœni mostkowo-obojczykowo-sutko-
wych, po stymulacji dŸwiêkowej u pacjentów z potwier-
dzonym jednostronnym niedow³adem kana³owym lub
brakiem pobudliwoœci przedsionkowej na bodziec ciepl-
ny, jak równie¿ w grupie osób z prawid³owym s³uchem
i pobudliwoœci¹ b³êdnika. Zapis MPPW zarejestrowa-
ny po stymulacji chorego ucha u pacjentów z niedow³a-
dem kana³owym i jednostronnym niedos³uchem odbior-
czym we wszystkich przypadkach by³ prawid³owy, a œred-
nia latencja i amplituda tych zapisów nie ró¿ni³a siê od
parametrów MPPW w grupie kontrolnej. Mo¿liwoœæ
rejestracji MPPW w uszach niereaguj¹cych na trzask
w badaniu ABR potwierdza fakt, ¿e impuls pobudze-
niowy biegnie innymi drogami ni¿ w³ókna œlimakowe.
Podobne wnioski przedstawili w swej pracy Colebatch
i wsp. [3], którzy oceniali pacjentów z g³uchot¹. Prawi-
d³owe wartoœci latencji i amplitud zapisów MPPW za-
obserwowano równie¿ po podaniu trzasku szerokopa-
smowego do uszu z niedos³uchem odbiorczym, w któ-
rych reakcja na bodŸce kaloryczne by³a s³absza. Robert-
son i Ireland [4] tak¿e potwierdzili brak korelacji po-
miêdzy wielkoœci¹ amplitudy zapisów MPPW i audio-
metrycznie okreœlonym progiem s³yszenia w ocenianej
populacji.

W przeprowadzonych badaniach w 75% przypad-
ków chorych z zapaleniem neuronu przedsionkowego
zarejestrowano miogenne przedsionkowe potencja³y
wywo³ane po stymulacji chorej strony, ale amplitudy
wychyleñ by³y ni¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹.
Wed³ug niektórych autorów zmiany patologiczne
w neuronitis vestibularis dotycz¹ górnej ga³êzi nerwu
przedsionkowego i jego zwoju, w której g³ównie znaj-
duj¹ siê w³ókna aferentne z kana³u pó³kolistego przed-
niego i bocznego, ³agiewki i niewielka liczba w³ókien
z woreczka [9]. Z powodu uszkodzenia w³ókien z kana-
³u pó³kolistego bocznego testy kaloryczne mog¹ ujaw-
niaæ os³abienie lub zniesienie pobudliwoœci b³êdnikowej
po stronie chorej. MPPW o ni¿szej amplitudzie po-
twierdza wystêpuj¹ce w tych wypadkach uszkodzenie
górnej ga³êzi nerwu przedsionkowego przy nieuszkodzo-
nej ga³êzi dolnej. U jednego pacjenta nie uzyskano za-
pisu MPPW po stymulacji strony chorej, co mo¿na t³u-

maczyæ uszkodzeniem ca³ego nerwu przedsionkowego.
Obserwacje Murofushi, Halmagyi i wsp. [2] u chorych
z vestibular neurolabyrinthitis, u których w 66% zareje-
strowano potencja³y z miêœnia mostkowo-obojczykowo-
sutkowego na bodziec akustyczny, ale o mniejszej am-
plitudzie ni¿ w zapisach prawid³owych, a w 34% przy-
padków nie wzbudzono miogennych potencja³ów wy-
wo³anych, pozwoli³y na uzyskanie podobnych wniosków.

Zapis MPPW u pacjentów z chorob¹ Ménière’a
wykaza³, ¿e œrednie czasy latencji za³amków p14n21 w tej
grupie by³y krótsze, a œrednie amplitudy nie wykazywa-
³y istotnych ró¿nic w porównaniu z grup¹ kontroln¹.
Wczeœniejsze pojawienie siê reakcji miêœniowej na sty-
mulacjê dŸwiêkow¹ uszu z chorob¹ Ménière’a, przy pra-
wid³owych amplitudach, mo¿na by wyjaœniæ zjawiskiem
„wyrównania przedsionkowego”, które spotyka siê w cho-
robie ucha wewnêtrznego, czyli wzbudzenia równowa¿-
nej reakcji w s³abszym uchu po zadzia³aniu silniejszego
bodŸca [10, 11]. Powy¿sze wyniki w³asne i dane z pi-
œmiennictwa potwierdzaj¹ przydatnoœæ MPPW w ujaw-
nianiu „nadwra¿liwoœci przedsionkowej” w chorobie
Ménière’a, w której zmiany patologiczne dotycz¹ przede
wszystkim przewodu œlimaka i woreczka [12]. U pacjen-
tów z jednostronnie zniesion¹ pobudliwoœci¹ b³êdnikow¹,
u których dosz³o do zniesienia pobudliwoœci po intok-
sykacji streptomycyn¹, w 20% przypadkach uda³o siê
zarejestrowaæ MPPW po stymulacji ucha chorego. Strep-
tomycyna w dawce toksycznej uszkadza prawie 90% ko-
mórek receptorowych grzebieni kana³ów pó³kolistych, pod-
czas gdy komórki plamek ³agiewki i woreczka wykazuj¹
minimalne lub nieobecnoœæ zmian patologicznych [13].

Brak MPPW u chorych z uszkodzeniem czêœci œli-
makowej i przedsionkowej ucha wewnêtrznego jako na-
stêpstwo wstrz¹œnienia b³êdnika, zmian degeneracyjnych
woreczkowo-œlimakowych mo¿na wyt³umaczyæ wspól-
nym zaopatrzeniem têtniczym tych struktur anatomicz-
nych [14, 15].

Brak mo¿liwoœci rejestracji MPPW po pobudzeniu
uszu z rozpoznanym nerwiakiem nerwu przedsionko-
wo-s³uchowego dowodzi blokady przewodzenia impul-
su na drodze odruchu przedsionkowo-rdzeniowego na
poziomie nerwu przedsionkowego.

W uszach z g³uchot¹ odbiorcz¹, w których niemo¿-
liwe jest uzyskanie zapisów ABR, a rejestruje siê prawi-
d³owe MPPW, czynnik etiologiczny w postaci guza
nerwu VIII jest ma³o prawdopodobny. Nasze obserwa-
cje potwierdzaj¹ wyniki badañ uzyskanych przez Fer-
ber-Viart i wsp. [4] w grupie chorych z rozpoznanym
schwannoma nerwu VIII.

Reasumuj¹c, wyniki nowych badañ wskazuj¹, ¿e jed-
noczesne stwierdzenie os³abienia pobudliwoœci b³êdni-
ka w teœcie cieplnym oraz prawid³owej reakcji miêœnio-
wej na bodziec akustyczny o du¿ym natê¿eniu mo¿e
œwiadczyæ o uszkodzeniu wy³¹cznie czêœci kana³owej
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narz¹du przedsionkowego, przy zachowanej ci¹g³oœci
nerwu przedsionkowego. Brak pobudliwoœci na bodziec
kaloryczny i akustyczny b³êdnika mo¿e nasuwaæ podejrze-
nie uszkodzenia czêœci przedsionkowej n. VIII, a w przy-
padku istniej¹cego równoczeœnie niedos³uchu – uszkodze-
nie obu ga³êzi nerwu przedsionkowo-œlimakowego.
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WNIOSEK

Analiza MPPW wydaje siê byæ wartoœciow¹, kom-
plementarn¹ w stosunku do ENG, metod¹ oceny funk-
cji narz¹du przedsionkowego i miejsca uszkodzenia.


