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W 1861 roku francuski lekarz Prosper Ménière opisa³ zespó³ charakteryzuj¹cy siê wystêpowaniem triady objawów: g³uchoty, szumów usznych oraz
napadowych zawrotów g³owy, który nazwano póŸniej chorob¹ Ménière’a.
Sta³¹ patologi¹ stwierdzan¹ u chorych jest wodniak b³êdnika. W patogenezie wodniaka endolimfatycznego istotne znaczenie maj¹ zachwianie proporcji w wydzielaniu i wch³anianiu endolimfy, w wyniku przede wszystkim
zaburzeñ w absorbowaniu endolimfy w worku i przewodzie œródch³onki.
Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ nadprodukcji endolimfy w pr¹¿ku naczyniowym u niektórych chorych. Etiologia idiopatycznej choroby Ménière’a jest
prawdopodobnie wieloczynnikowa.
W celu ujednolicenia kryteriów diagnostycznych i oceny wyników leczenia Amerykañska Akademia Otolaryngologii, Chirurgii G³owy i Szyi wprowadzi³a akceptowane ogólnie wytyczne omówione w przedstawionej pracy.
Leczenie farmakologiczne choroby Ménière’a jest w du¿ej mierze empiryczne. Jeœli choroba postêpuje mimo leczenia farmakologicznego, stosowne
jest leczenie chirurgiczne.
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In 1861 Prosper Ménière described a disease of the inner ear characterised by a triad of symptoms: deafness, tinnitus and episodic vertigo.
The constant pathological finding in Ménière’s disease is endolymphatic
hydrops. Endolymphatic hydrops is the result of a dysfunction in the mechanism of production/absorption of endolymph, due primarily to defective
absorptive activity of the endolymphatic duct and sac. Hyperproduction of
endolymph in the stria vascularis cannot be excluded in some cases.
The aetiology of Ménière’s disease is probably multifactorial.
In order to provide uniform diagnostic and therapeutic criteria, the
American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, developed
widely accepted guidelines, presented in this paper. Medical treatment of
Ménière’s disease is largely empiric. Surgery is considered when medical
treatment is not able to stop the progress of the disease.
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W 1861 roku francuski lekarz Prosper Ménière opisa³
zespó³ charakteryzuj¹cy siê wystêpowaniem triady objawów: g³uchoty, szumów usznych oraz napadowych zawrotów g³owy, który nazwano póŸniej chorob¹ Ménière’a.
Mimo, ¿e od tego momentu minê³o ju¿ ponad 140 lat,
etiologia choroby i jej patomechanizm nie s¹ w pe³ni wyjaœnione. Wiadomo, ¿e patologi¹, która prowadzi do
wyst¹pienia objawów choroby jest powstanie wodniaka
b³êdnika, co zosta³o potwierdzone w badaniach histologicznych koœci skroniowych, jednak kaskada zdarzeñ, prowadz¹ca do jego powstania pozostaje nadal nieznana.
Choroba Ménière’a wystêpuje g³ównie u doros³ych
rasy bia³ej, jej pocz¹tek ma miejsce œrednio w czwartej
dekadzie ¿ycia, mê¿czyŸni i kobiety choruj¹ równie czêsto. Dane epidemiologiczne z po³owy lat 90. wskazuj¹,
¿e czêstoœæ wystêpowania choroby Ménière’a w Wiel-

kiej Brytanii wynosi³a 1 przypadek na 1000, a w USA
2 przypadki na 1000.
Ataki zawrotów g³owy o charakterze wirowania uniemo¿liwiaj¹ pacjentom wykonywanie pracy zawodowej,
czy codziennych zajêæ – w wielu przypadkach s¹ przyczyn¹ przewlek³ego inwalidztwa. Wraz z postêpem choroby nastêpuje stopniowa redukcja czynnoœci zarówno
œlimaka, jak i przedsionka. Uszkodzenie s³uchu ma charakter postêpuj¹cy i czêsto wystêpuje ju¿ po kilku latach trwania choroby. Os³abieniu s³uchu towarzysz¹ szumy uszne i zniekszta³cenie dŸwiêków.
Stosowane dotychczas metody leczenia nie daj¹ oczekiwanych efektów. Badania prowadzone na du¿ej liczbie pacjentów wskazuj¹, ¿e przewlek³e uszkodzenie
ucha wewnêtrznego w przebiegu choroby Ménière’a
prowadzi do czynnoœciowego kalectwa na ca³e ¿ycie.
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Epidemiologiczne badania choroby Ménière’a ukazuj¹
jasno, ¿e z jednej strony powoduje ona znaczne ludzkie
cierpienie, z drugiej zaœ oznacza koszty dla spo³eczeñstwa, jest zatem nadal nierozwi¹zanym problemem
wspó³czesnej medycyny.
Etiopatogeneza
Choroba Ménière’a jest definiowana, jako zespó³
objawów wystêpuj¹cych w przebiegu idiopatycznego wodniaka œródch³onki, który zosta³ opisany po raz pierwszy
w 1938r. przez Hallpike’a i Cariusa [1]. Kaskada zdarzeñ,
prowadz¹ca do jego powstania wci¹¿ pozostaje przedmiotem licznych badañ naukowych. W rzeczywistoœci prawdopodobnie jego etiologia jest wieloczynnikowa.
Istot¹ choroby Ménière’a jest gwa³towne, wystêpuj¹ce napadowo zwiêkszenie siê objêtoœci œródch³onki (endolimfy), która znacznie poszerza przewód œlimakowy
( ductus cochlearis), rozci¹gaj¹c jednoczeœnie b³onê
przedsionkow¹ Reissnera. W trakcie napadu zmniejsza
siê przestrzeñ perylimfatyczna. Rozdêciu ulegaj¹ tak¿e
woreczek i ³agiewka oraz kana³y pó³koliste. Fizjologicznie endolimfa jest produkowana przez pr¹¿ek naczyniowy
w œlimaku i komórki ciemne w przedsionku i absorbowana przez komórki worka endolimfatycznego. Do
powstania wodniaka endolimfatycznego mog¹ prowadziæ
zarówno zaburzenia w funkcjonowaniu pr¹¿ka naczyniowego, jak i worka oraz przewodu œródch³onki, w których efekcie dochodzi do zachwiania proporcji w wydzielaniu i wch³anianiu endolimfy.
Najbardziej rozpowszechniona teoria powstania wodniaka mówi o nieadekwatnej absorpcji endolimfy przez
woreczek endolimfatyczny [2]. Woreczek endolimfatyczny jest odpowiedzialny za wytwarzanie aktywnych
osmotycznie cz¹stek, takich jak glikoproteiny i glikozaminoglikany [3]. Nadmierna produkcja glikoprotein
mo¿e prowadziæ do szybkiego drena¿u endolimfy i klinicznych objawów choroby Ménière’a. Wysuwana jest
równie¿ teoria nadmiernej produkcji endolimfy [4].
Endolimfa jest bogatym w potas hiperosmolarnym p³ynem, na³adowanym dodatnio w stosunku do perylimfy.
Utrzymanie gradientu jonów zale¿y od aktywnoœci Na-K
ATPazy komórek pr¹¿ka naczyniowego, a zaburzenia
funkcjonowania tego enzymu mog¹ prowadziæ do powstania wodniaka.
Wodniak endolimfatyczny we wczesnym stadium
najczêœciej dotyczy przewodu œlimaka i woreczka. Rozdêcie woreczka powoduje ucisk ³agiewki i kana³ów pó³kolistych, mo¿e tak¿e dochodziæ do p³ytki strzemi¹czka. Na skutek wzrostu ciœnienia w przewodzie œlimaka,
staje siê on sztywniejszy (bardziej w zakrêcie podstawnym), co wp³ywa na przebieg fali wêdrownej i wzmo¿on¹ stymulacjê odcinków nab³onka zmys³owego okolicy helicotrema. Tym t³umaczy siê fakt, ¿e niedos³uch
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dotyczy pocz¹tkowo niskich czêstotliwoœci, jednak wraz
z rozwojem choroby przybiera charakter pantonalny.
Rozszerzenie przestrzeni endolimfatycznej prowadzi do zmiany przepuszczalnoœci b³ony Reissera lub jej
pêkniêcia [5]. Jest to przyczyn¹ mieszania siê p³ynów
ucha wewnêtrznego i intoksykacji potasem oraz depolaryzacji komórek s³uchowych i nab³onka zmys³owego
przedsionka, co objawia siê klinicznie jako utrata s³uchu
i zawroty g³owy. Wygojenie uszkodzeñ b³ony jest domnieman¹ przyczyn¹ czasowego ust¹pienia objawów
klinicznych, jakkolwiek powtarzana ekspozycja nab³onka zmys³owego na potas znajduje swoje odbicie w zaburzeniach ruchomoœci rzêsek komórek s³uchowych, a pocz¹tkowo fluktuacyjny niedos³uch zmienia siê w postêpuj¹c¹ g³uchotê. Trwa³y „przykurcz” komórek s³uchowych zewnêtrznych powoduje przyci¹gniêcie b³ony nakrywkowej, która uciska i dra¿ni komórki s³uchowe wewnêtrzne, prowadz¹c do pojawienia siê szumu usznego.
Worek œródch³onki pe³ni kluczow¹ rolê w procesach
immunologicznych zachodz¹cych na poziomie ucha
wewnêtrznego. Szereg prac sugeruje, ¿e nadmierna odpowiedŸ immunologiczna w tym narz¹dzie, mo¿e byæ
przyczyn¹ wyst¹pienia objawów choroby Ménière’a, jako
dowód podaj¹c obecnoœæ kompleksów immunologicznych w worku œródch³onki [6]. Identyfikacja przeciwcia³ w surowicy skierowanych przeciwko bia³kom 68kD, 44-kD i 53-kD ma byæ dowodem t³a autoimmunologicznego choroby [7], jednak mo¿liwe jest, ¿e obecnoœæ tych przeciwcia³ jest wynikiem reakcji na procesy
zapalne, tocz¹ce siê w tym miejscu.
W etiopatogenezie choroby Ménière’a rozpatrywane s¹ czynniki genetyczne. Opisane zosta³y rodzinne
predyspozycje wyst¹pienia schorzenia oraz wystêpowania objawów choroby Ménière’a jest opisane u pacjentów z mutacj¹ genu COCH [8]. Jakkolwiek nowsze prace
sugeruj¹, ¿e mutacja ta jest przyczyn¹ postêpuj¹cego
czuciowo-nerwowego ubytku s³uchu, który czasem przebiega z objawami podobnymi do zespo³u Ménière’a [9].
Badania rodzin, w których wystêpowa³a choroba Ménière’a wskazuje na autosomalny dominuj¹cy typ dziedziczenia z penetracj¹ ok. 60%.
Dyskusyjna jest rola wirusów neurotropowych
w powstaniu wodniaka endolimfy. Selmani i wsp. wykazali znamienne statystycznie zwiêkszenie poziomu IgG
przeciwko adenowirusom (ADV ) i wirusowi pó³paœca
u pacjentów z rozpoznan¹ chorob¹ Ménière’a w stosunku
do grupy kontrolnej [10], jakkolwiek inne prace [11]
nie wykazuj¹ wzrostu poziomu wirusowego DNA w stosunku do grupy porównawczej.
Wyst¹pienie choroby Ménière’a mo¿e byæ zwi¹zane z ró¿nymi zaburzeniami rozwojowymi koœci – np.
hypoplazj¹ wodoci¹gu przedsionka, czy worka œródch³onki [12].
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Wspó³czesne badania preparatów koœci skroniowych
u ludzi, którzy mieli za ¿ycia rozpoznan¹ chorobê Ménière’a obejmuj¹ analizê bia³ek enzymatycznych, czy antygenów wirusowych za pomoc¹ hybrydyzacji in situ
i PCR. Byæ mo¿e zastosowanie tak zaawansowanych metod badañ doprowadzi w niedalekiej przysz³oœci do pe³nego wyjaœnienia etiologii choroby Ménière’a.
Diagnostyka
Na typowy przebieg choroby Ménière’a sk³adaj¹ siê
nawracaj¹ce, spontaniczne i napadowe ataki zawrotów
g³owy, trwaj¹ce co najmniej 20 min., z szumem usznym
i czuciowo-nerwowym to¿stronnym upoœledzeniem s³uchu. Ataki s¹ czêsto poprzedzone wystêpowaniem aury,
której dominuj¹cym objawem jest uczucie pe³noœci
w uchu. Klasyczne objawy choroby Ménière’a nie zawsze dotycz¹ wszystkich pacjentów, wraz z postêpem
choroby mog¹ dominowaæ objawy przedsionkowe lub
œlimakowe. Przebieg kliniczny choroby Ménière’a mo¿e
siê znacznie ró¿niæ – ataki mog¹ wystêpowaæ sporadycznie lub ca³kowicie utrudniaæ codzienn¹ aktywnoœæ, prowadz¹c do inwalidztwa.
W celu ujednolicenia kryteriów diagnostycznych
i oceny wyników leczenia Amerykañska Akademia Otolaryngologii Chirirgii G³owy i Szyi (American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery –
AAO-HNS) wprowadzi³a wytyczne, ostatnio aktualizowane w 1995 r. [13], które daj¹ 4 mo¿liwoœci klasyfikacji ka¿dego przypadku (po wykluczeniu innych przyczyn dolegliwoœci) (tab. I).
Tabela I. Klasyfikacja choroby Ménière’a (wg AAO-HNS) [13]
Typ

Opis

pewna choroba
Ménière’a

zdefiniowana klinicznie i potwierdzona histopatologicznie

zdefiniowana
dwa lub wiêcej epizodów zawrotów g³owy trwaj¹cych co
choroba Ménière’a najmniej 20 min., przynajmniej jednorazowo; udokumentowany audiometrycznie ubytek s³uchu, szum uszny lub/i uczucie pe³noœci w uchu
prawdopodobna
jeden napad zawrotów g³owy, przynajmniej jednorazowo;
choroba Ménière’a udokumentowany audiometrycznie ubytek s³uchu, szum i/lub
uczucie pe³noœci w uchu
przypuszczalna
napadowe zawroty g³owy bez udokumentowanego ubytku
choroba Ménière’a s³uchu, fluktuacyjny lub utrwalony czuciowo-nerwowy ubytek s³uchu, zaburzenia równowagi, ale bez charakteru napadowego

Zespó³ Lermoyeza, zespó³ Cogana i inne choroby,
w których obecnoœæ wodniaka œródch³onki jest wynikiem
urazu, infekcji nie s¹ zawarte w kryteriach AAO-HNS
z 1995r.
Kryteria AAO-HNS zawieraj¹ tak¿e stopniowanie
ciê¿koœci choroby w zale¿noœci od czêstoœci napadów
zawrotów g³owy i badania audiometrycznego a tak¿e
uwzglêdniaj¹ efekty leczenia (patrz dalej).
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Kryteria diagnostyczne choroby Ménière’a:
- nawracaj¹ce ataki zawrotów g³owy, trwaj¹ce co najmniej
20 minut (2 ataki w ci¹gu ostatniego miesi¹ca),
- uporczywy brak równowagi miêdzy atakami, zaburzaj¹cymi codzienn¹ aktywnoœæ w ostatnim miesi¹cu,
- czynnoœciowe kalectwo, co najmniej 3-stopniowe,
wynikaj¹ce z kryteriów AAO-HNS,
- triada Ménière’a,
- 7 lub wiêcej punktów wg skali Gibsona (tab. II), klinicznej oceny choroby Ménière’a,
- wiek 20-70 lat.
Tabela II. Ocena ciê¿koœci choroby Ménière’a w oparciu o 10-punktow¹ skalê
kliniczn¹ wg Gibsona [14]
1.

Obrotowe zawroty g³owy

1

2.

Ataki obrotowych zawrotów g³owy, trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 10 min.

1

3.

Obrotowe zawroty g³owy, po³¹czone z nastêpuj¹cymi objawami:
niedos³uch, szumy uszne, uczucie pe³noœci w uchu

1

4.

Niedos³uch odbiorczy

1

5.

Nawracaj¹cy niedos³uch odbiorczy

1

6.

Niedos³uch odbiorczy lub nawracaj¹cy niedos³uch odbiorczy, po³¹czone
z zawrotami g³owy lub szumami usznymi i uczuciem pe³noœci w uchu

1

7.

Obwodowe szumy uszne trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 5 min.

1

8.

Szumy uszne nawracaj¹ce lub zmienne po³¹czone z nastêpuj¹cymi
objawami: zawroty g³owy, niedos³uch, uczucie pe³noœci w uchu-19.
Sta³e uczucie pe³noœci w uchu trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 5 min.

1

9.

Sta³e uczucie pe³noœci w uchu trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 5 min.

1

10. Zmienne lub nawracaj¹ce uczucie pe³noœci w uchu po³¹czone
z nastêpuj¹cymi objawami: zawroty g³owy, niedos³uch, szumy uszne

1

Stadia choroby Ménière’a (wg AAO-HNS)
Stadium choroby Ménière’a ocenia siê w oparciu
o œredni próg s³uchu dla czêstotliwoœci 500, 1000 i 3000
Hz w najgorszym audiogramie z ostatnich 6 miesiêcy
przed leczeniem. Œredni próg czu³oœci s³uchu (dB HL)
wynosi w stadium
1. <25,
2. 26-40,
3. 41-70,
4. >70.
Z jednej strony choroba Ménière’a jest œwietnym
przyk³adem schorzenia, które mo¿na zdiagnozowaæ na
podstawie obrazu klinicznego i badania audiometrycznego, z drugiej jednak strony wielu pacjentów uskar¿aj¹cych siê na objawy, nale¿¹ce do klasycznej triady, nie
maj¹cych rozpoznania tej choroby. Wielu lekarzy stawia diagnozê choroby Ménière’a z wykluczenia innych
jednostek chorobowych. Rozpoznanie wymaga wiêc
przeprowadzenia pe³nej diagnostyki ró¿nicowej zawrotów g³owy.
Badanie audiometryczne, oprócz oceny iloœciowej
niedos³uchu powinno potwierdziæ jego œlimakow¹ lokalizacjê (objaw wyrównania g³oœnoœci). W diagnostyce
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choroby Ménière’a niezbêdne jest badanie elektronystagmograficzne, mimo, ¿e próby kaloryczne wykazuj¹ ma³¹
czu³oœæ i swoistoœæ w diagnostyce tej choroby, a prawid³owy wynik ENG nie wyklucza jej obecnoœci. W chorobie Ménière’a wystêpuje os³abienie pobudliwoœci b³êdników, pod postaci¹ niedow³adu kana³owego, obecnoœæ
przewagi kierunkowej, czasem wzmo¿ona pobudliwoœæ
b³êdników. Do bardziej swoistych badañ, umo¿liwiaj¹cych wykrycie wodniaka b³êdnika, nale¿y test glicerolowy. 2,5 godz. po wypiciu roztworu glicerolu (1,2 cm/kg
m.c. w 0,9% NaCl) oczekuje siê poprawy s³uchu o co
najmniej 10 dB w trzech lub wiêcej czêstotliwoœciach.
Innym badaniem, wa¿nym w diagnostyce choroby
Ménière’a jest elektrokochleografia. Odpowiedzi z drogi s³uchowej odbierane s¹ za pomoc¹ ig³owej elektrody
transtympanalnej lub elektrody umieszczonej w przewodzie s³uchowym zewnêtrznym. W trakcie pomiaru
rejestrowane s¹: presynaptyczny potencja³ mikrofoniczny (CM), potencja³ sumacyjny (SP) oraz postsynaptyczny potencja³ czynnoœciowy (CAP). W wodniaku amplituda ujemnego SP jest wyj¹tkowo du¿a (wzrost ciœnienia œródch³onki prowadzi do tego, ¿e wychylenia
w kierunku schodów bêbenka – scala tympani s¹ ograniczone, a w kierunku schodów przedsionka – scala vestibuli nienormalnie du¿e). W warunkach normalnych
amplituda SP wynosi ok. 30% CAP, jeœli wartoœæ ta jest
wiêksza, wskazuje to na obecnoœæ wodniaka. Badanie
elektrokochleograficzne jest bardziej u¿yteczne we wczesnych stadiach choroby, zanim dojdzie do znacznego
ubytku s³uchu i zniszczenia komórek s³uchowych.
Leczenie
Leczenie choroby Ménière’a, w zwi¹zku z nieznan¹
do koñca etiologi¹ schorzenia, jest przede wszystkim
objawowe, trudne i w pewnym sensie empiryczne.
Leczenie zachowawcze w ostrym okresie choroby
ukierunkowane jest na zmniejszenie gwa³townych zawrotów g³owy oraz objawów pobudzenia uk³adu wegetatywnego. W okresie tym w terapii niezbêdne jest uzyskanie pewnego kompromisu. W ostrej fazie „wstrz¹su
przedsionkowego” konieczne jest zastosowanie œrodków
farmakologicznych, które hamuj¹c burzliwe objawy wegetatywne przynosz¹ ulgê choremu, zarazem jednak
wp³ywaj¹ negatywnie – opóŸniaj¹c fizjologiczne procesy kompensacji przedsionkowej i habituacji oœrodkowej.
S¹ to leki z grupy neuroleptyków, anksjolityków, oraz leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji, których
stosowanie nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum
dla zmniejszania i ³agodzenia objawów napadu [15].
Leki neuroleptyczne, które stosuje siê z powodzeniem w pocz¹tkowej ostrej fazie napadu, blokuj¹c receptory dopaminergiczne w strukturach uk³adu limbicznego, podwzgórza i kory mózgowej dzia³aj¹ uspokajaj¹co, hamuj¹ pobudzenie psychoruchowe i zmniejszaj¹ na-
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piêcie emocjonalne oraz, poprzez dzia³anie na chemoreceptory pnia mózgu, wykazuj¹ dzia³anie przeciwwymiotne. Do powszechnie stosowanych neuroleptyków nale¿y chlorpromazyna (Fenactil), promazyna (Promazin),
thietylperazyna (Torecan).
Kolejn¹ grupê leków do stosowania objawowego w ostrym napadzie s¹ anksjolityki, a zw³aszcza leki z grupy
benzodwuazepin, które mog¹ stanowiæ alternatywê dla
wspomnianych wczeœniej neuroleptyków. Diazepam
(Relanium), Midazolam (Dormicum) stosowane s¹ ze
wzglêdu na silne dzia³anie uspokajaj¹ce, przeciwemocjonalne i sedatywne.
Z powodzeniem stosowane s¹ równie¿ leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji o zaznaczonym dzia³aniu cholinilitycznym, takie jak: prometazyna (Diphergan) i dimenhydrinat (Aviomarin) [16].
W czasie napadu leczenie zachowawcze obejmuje
równie¿ le¿enie w ³ó¿ku, do¿ylne podawanie p³ynów
i elektrolitów, zapobiegaj¹ce odwodnieniu oraz zaburzeniom elektrolitowym. Stosuje siê równie¿ niskocz¹steczkowy dekstran, preparaty moczopêdne i rozszerzaj¹ce
naczynia [17].
W przewlek³ym leczeniu zachowawczym choroby
Ménière’a obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady [17]:
- dieta z ograniczeniem zawartoœci jonów sodowych
(<1 g soli dziennie),
- leki moczopêdne z grupy diuretyków tiazydowych
(hydrochlorotiazyd),
- betahistyna, poprawiaj¹ca mikrokr¹¿enie ucha wewnêtrznego (Betaserc),
- steroidy, gdy istnieje podejrzenie mechanizmów immunologicznych,
- unikanie CATS (kawa, alkohol, tytoñ, stres).
Czêste napady i brak poprawy po leczeniu zachowawczym s¹ wskazaniem do leczenia operacyjnego.
Mog¹ to byæ zabiegi dotycz¹ce ucha wewnêtrznego,
nerwu przedsionkowo-œlimakowego, odcinka szyjnego
pnia wspó³czulnego oraz zbiornika mostowo-mó¿d¿kowego [18]. Wiele z tych zabiegów ma ju¿ znaczenie
historyczne. Obecnie zabiegi chirurgiczne w leczeniu
choroby Ménière’a mo¿emy podzieliæ na zachowawcze
– maj¹ce uwolniæ chorego od dokuczliwych zawrotów
z zachowaniem jego s³uchu i radykalne prowadz¹ce do
ca³kowitego wy³¹czenia czynnoœci ucha wewnêtrznego.
Do operacji oszczêdzaj¹cych nale¿y drena¿ worka
œródch³onki wg Portmana. Jest on obecnie wykonywany
w ró¿nych modyfikacjach, ide¹ tego zabiegu jest odbarczenie przestrzeni uk³adu endolimfatycznego.
Ostatnio coraz wiêcej zwolenników zyskuje metoda
wybiórczego niszczenia struktur b³êdnika, przez podawanie do jamy bêbenkowej leków ototoksycznych. Ta
metoda terapii nosi nazwê chemicznej labiryntektomii
[19]. Metody podawania leków do jamy bêbenkowej s¹
ró¿ne. Najprostsza z nich to metoda tympanopunkcji,
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bardziej skomplikowana wymaga za³o¿enia drenika do
jamy bêbenkowej przez b³onê bêbenkow¹, zalet¹ jej jest
mo¿liwoœæ podawania leku przez pacjenta w postaci kropli [20]. Zosta³y opracowane tak¿e specjalne mikropompy infuzyjne, wprowadzane operacyjnie bezpoœrednio
do niszy okienka okr¹g³ego i pozwalaj¹ce na dostarczanie sta³ej dawki leku [21].
Do zabiegów oszczêdzaj¹cych zaliczamy równie¿
neurektomiê nerwu przedsionkowego, któr¹ wykonuje
siê z dostêpu przezb³êdnikowego lub przezskroniowego
od œrodkowego do³u czaszki.
Zabiegi radykalne prowadz¹ce do ca³kowitego wy³¹czenia czynnoœci ucha wewnêtrznego przeprowadza siê
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na drodze typowej labiryntektomii, metodami mechanicznego usuniêcia struktur ucha wewnêtrznego i farmakologicznie – przez wprowadzanie substancji ototoksycznej do przedsionka lub poœrednio – przez podawanie leków ototoksycznych (gentamycyna) w iniekcjach
do¿ylnych.
Zabiegi chirurgiczne w chorobie Ménière’a ³agodz¹
w zasadzie tylko jeden z objawów tj. zawroty g³owy.
Mog¹ powodowaæ te¿ zmniejszenie natê¿enia szumów,
lecz zaburzenia s³uchu po zabiegach operacyjnych nie
ulegaj¹ poprawie. Stosowanie aparatów s³uchowych jest
problemem ze wzglêdu na objaw wyrównania g³oœnoœci
i zjawisko diplacusis [18].
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