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Jedn¹ z mo¿liwych przyczyn szu-
mu mo¿e byæ nerwiak nerwu s³u-
chowego. Oznacza to, ¿e ka¿dy pa-
cjent z szumem mo¿e byæ podejrze-
wany o obecnoœæ nerwiaka. Miej-
scem, gdzie koncentruj¹ siê grupy
pacjentów z szumami
usznymi, s¹ poradnie au-
diologiczne zajmuj¹ce siê
terapi¹ tego rodzaju zabu-
rzeñ, w tym Klinika Szu-
mów Usznych Instytutu
Fizjologii i Patologii S³u-
chu, pod opiek¹ której
znajduje siê ponad 4000
pacjentów. Informacja o czêstoœci
wystêpowania nerwiaków w tej gru-
pie pacjentów mo¿e mieæ zatem
znaczenie dla zespo³ów zajmuj¹-
cych siê terapi¹ szumów usznych
z uwagi na ewentualne konieczne
zmiany w procedurze dia-
gnostyczno-terapeutycznej,
które mia³yby na celu zwiêk-
szenie efektywnoœci ca³ego
procesu diagnostycznego
w odniesieniu do tej szcze-
gólnej grupy pacjentów. 

Szumy uszne, obok postê-
puj¹cego jednostronnego lub
obustronnego asymetrycz-
nego czuciowo-nerwowego
niedos³uchu oraz zaburzeñ
równowagi i nag³ej g³ucho-
ty, uznaje siê za tzw. „wcze-
sne objawy guza”. Sheehy
stwierdza, ¿e u 80% pacjen-
tów z nerwiakiem wystêpu-
j¹ szumy uszne. Brackman
donosi, ¿e z grupy 500 pa-
cjentów z nerwiakiem, 50
osób (10%) zg³asza³o szum
jako pierwszy objaw guza. 

Nerwiaki nerwu s³uchowego wy-
rastaj¹ z komórek os³onki Schwan-
na g³ównie z czêœci przedsionkowej
nerwu VIII. Lokalizuj¹ siê pomiê-
dzy centraln¹ i obwodow¹ czêœci¹
nerwu. Uwa¿a siê, ¿e wszystkie po-

stacie nerwiaków s¹ rezultatem
funkcjonalnego ubytku genu supre-
sorowego zlokalizowanego na d³u¿-
szym ramieniu 22 chromosomu. 

Mechanizm powstawania szumu
w przypadku nerwiaka próbuje siê

t³umaczyæ nieprawid³ow¹ aktyw-
noœci¹ w³ókien nerwu s³uchowego,
co prowadzi do zmian w aktywno-
œci komórek nerwowych w obrêbie
j¹dra œlimakowego lub wy¿szych
struktur drogi s³uchowej – powy¿-

sze zmiany mog¹ byæ
przyczyn¹ szumu s³y-
szalnego przed operacj¹
jak i po operacji usu-
niêcia guza. Niedo-
s³uch wystêpuj¹cy
w przebiegu nerwiaka
wydaje siê zale¿eæ od
ucisku guza na w³ókna

nerwu s³uchowego. Wielkoœæ oraz
moment wyst¹pienia niedos³uchu
zale¿¹ od: szybkoœci wzrostu ner-
wiaka, plastycznoœci nerwu, kon-
systencji guza oraz jego lokalizacji. 

Celem pracy by³a ocena czêsto-
œci wystêpowania nerwia-
ka nerwu s³uchowego u pa-
cjentów z szumami uszny-
mi. Badaniem objêto grupê
2600 pacjentów z obu-
stronnym lub jednostron-
nym szumem usznym,
w tym 1476 kobiet w wieku
5–74 lat oraz 1124 mê¿-
czyzn w wieku 4–87 lat. 

U ka¿dego pacjenta wyko-
nano zestaw badañ audiolo-
gicznych obejmuj¹cy: bada-
nie audiometrii tonalnej, ba-
danie audiometrii impedan-
cyjnej, okreœlenie progu dys-
komfortowego s³yszenia, po-
miar DPOAE, wyznaczenie
minimalnego progu masko-
wania szumu, okreœlenie
charakterystyki szumu, ba-
danie ABR. 

Szum jako objaw
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W ka¿dym przypadku nieprawi-
d³owego zapisu ABR /wyd³u¿enie
wartoœci interwa³ów I–III >2.55ms,
III–V>2.35ms, I–V>4.6ms/ lub
przy braku mo¿liwoœci rejestracji
potencja³ów wywo³anych z pnia
mózgu wykonano badanie rezonan-
su magnetycznego z kontrastem. 

Guz o charakterze nerwiaka
stwierdzono u 10 pacjentów, co sta-
nowi³o 0,34% badanych przypadków. 

Szum uszny jako objaw nerwiaka
nerwu s³uchowego stwierdzono
w 0,34% przypadków. Daves opisu-
je wyniki badañ, gdzie w grupie 174
pacjentów z jednostronnym szu-
mem na podstawie badania rezo-
nansu magnetycznego rozpoznano
u jednego pacjenta nerwiaka nerwu
s³uchowego, co stanowi 0,57%
przypadków. Wyniki badañ oraz da-
ne z piœmiennictwa potwierdzaj¹
tezê, ¿e szum jako objaw nerwiaka
stwierdzany jest w niewielkiej licz-
bie przypadków. 

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e pa-
cjenci kierowani do Kliniki Szu-
mów Usznych Instytutu byli objê-
ci wczeœniejsz¹ opiek¹ laryngolo-
giczn¹ b¹dŸ audiologiczn¹, to roz-
poznanie nerwiaka nerwu s³ucho-
wego u czêœci tych osób œwiadczy
o tym, ¿e wczeœniej przeprowadzo-
ny proces diagnostyczny nie by³
wystarczaj¹co efektywny. Uzyska-
ne wyniki wskazuj¹ na koniecz-
noœæ przeprowadzenia szczególnie
starannej diagnostyki w kierunku
zaburzeñ pozaœlimakowych u pa-
cjentów z szumem usznym.

Wczesna diagnostyka audiolo-
giczna pacjenta z szumem powin-
na obejmowaæ: badanie audiome-
trii tonalnej oraz audiometrii
s³ownej, pomiar audiometrii im-
pedancyjnej oraz badanie ABR.
J¹drowy rezonans magnetyczny
z kontrastem jest uwa¿any za ba-

danie ostatecznie potwierdzaj¹ce
rozpoznanie, kiedy dane z wywia-
du oraz wyniki testów audiolo-
gicznych sugeruj¹ pozaœlimakow¹
lokalizacjê zmian. 

Równoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ,
¿e coraz wiêksz¹ popularnoœæ zy-
skuje metoda terapii szumu TRT,
w której wykorzystuje siê zjawisko
habituacji. Stosuj¹c tê metodê
mo¿na zhabituowaæ ka¿dy przypa-
dek szumu, w tym równie¿ szum
spowodowany nerwiakiem. Dlate-
go kwalifikuj¹c pacjenta do terapii
metod¹ habituacji, nale¿y wcze-
œniej wykluczyæ nerwiaka jako po-
tencjaln¹ przyczynê szumu.
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P³eæ Czas trwania Wspó³istniej¹cy Zawroty Nag³a

/ wiek szumu niedos³uch g³owy g³uchota

M / 62 l. 20 lat, UP obustronny asymetryczny – –

niedos³uch od 5 lat

M / 68 l. 5 m-cy, UL obustronny asymetryczny – –

niedos³uch od 5 m-cy

K / 63 l. 12 lat, UP niedos³uch – –

prawostronny

od kilku lat

M / 56 l. 7 lat, UL niedos³uch – –

i lewa lewostronny od roku

po³owa g³owy

M / 23 l. 3 lata, UL niedos³uch lewostronny + +

K / 46 l. 10 lat, UL niedos³uch lewostronny + +

K / 77 l. 6 lat, UL obustronny asymetryczny + –

i w g³owie niedos³uch

M / 50 l. 3 lata, UL niedos³uch lewostronny + +

K / 81 l. 2 lata, UL niedos³uch lewostronny + – 

M / 70 l. 5 lat, UP niedos³uch prawostronny + –

Zespó³ objawów u pacjentów z nerwiakiem nerwu VIII

Szum jako objaw nerwiaka stwierdzany jest w niewielkiej liczbie przypadków

liczba pacjentów

z szumem usznym

0,34%

liczba pacjentów

z nerwiakiem nerwu VIII


