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Zaburzenia s³uchu w udarze mózgu
Hearing disorders in cerebral stroke
TOMASZ PRZEWONY
Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gard³a i Krtani AM w Gdañsku
Wród objawów udaru mózgu na plan pierwszy wysuwaj¹ siê te,
które zwi¹zane s¹ z uszkodzeniem orodków ruchowych i czuciowych
centralnego uk³adu nerwowego, jak niedow³ady, pora¿enia, afazja
oraz zaburzenia widzenia i równowagi. Stan s³uchu chorego schodzi
na plan dalszy z uwagi na ciê¿ki stan ogólny i potrzebê pilnego,
intensywnego leczenia neurologicznego.
Autor przedstawia dane epidemiologiczno-kliniczne udaru mózgu, jego
pod³o¿e anatomopatologiczne i podzia³ lokalizacyjny zmian chorobowych.
Uzupe³nia opracowanie o dane z pimiennictwa dotycz¹ce historii badañ
nad objawami audiologicznymi udaru mózgu, takimi jak nag³a g³uchota,
zarówno jednostronna jak i obustronna, których czêstoæ oceniana jest
na 1,4-21%, niedos³uch, szumy uszne i zawroty g³owy. Podejmuje próbê
wyjanienia mechanizmu zaburzeñ narz¹du s³uchu i równowagi
w udarze. Opisane s¹ równie¿ nieprawid³owe zjawiska s³uchowe
wystêpuj¹ce w naczyniowych uszkodzeniach mózgu, takie jak:
halucynacje s³uchowe, zjawiska padaczkowe i zjawiska niepadaczkowe.

In case of cerebral stroke, most distinctive symptoms are those of
central neural tissue damage, like paresis, paralysis, aphasia, disturbed
vision and balance. Examinations of the auditory function are usually
omitted due to severe condition of the patient and the necessary
urgent neurological treatment.
The author describes epidemiological and clinical data of the cerebral
stroke, its pathophysiological basis and classification of localization.
Literature data on audiologic symptoms of the stroke: unilateral and
bilateral sudden deafness, hearing loss, tinnitus and vertigo are quoted
and causes of these stroke-related disturbances are explained. Sudden
deafness is reported in 1.4% to 21% of stroke cases. The author
presents also auditory abnormalities in vascular brain incidents, such
as auditory hallucinations, epileptic and non-epileptic phenomena.
Key words: ischaemic stroke, sudden deafness, hearing loss, tinnitus
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Wstêp
Wed³ug definicji wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar mózgu (apoplexia, insultus, ictus
cerebri, stroke) to zespó³ kliniczny charakteryzuj¹cy siê nag³ym wyst¹pieniem ogniskowego a czasem równie¿ uogólnionego zaburzenia czynnoci
mózgu, którego objawy utrzymuj¹ siê (je¿eli nie
spowoduj¹ wczeniej zgonu) d³u¿ej ni¿ 24 godziny i nie maj¹ innej przyczyny ni¿ naczyniowa [1].
Udar mózgu by³ znany ju¿ w staro¿ytnoci, ale
dopiero w XVII wieku badania sekcyjne Wepfera
wykaza³y, ¿e jego przyczyn¹ jest uszkodzenie naczyñ [cyt. za 2].
Choroby naczyñ mózgowych, do których nale¿y udar mózgu s¹ drug¹ przyczyn¹ mierci na
wiecie i trzeci¹ przyczyn¹ zgonów w krajach Eu-

ropy Zachodniej, w tym w Polsce (po chorobie niedokrwiennej serca i nowotworach z³oliwych). S¹
równie¿ najczêstsz¹ przyczyn¹ trwa³ej niepe³nosprawnoci w populacji osób powy¿ej 40 roku
¿ycia [3,4].Dane dotycz¹ce liczby zachorowañ na
udar mózgu na wiecie nie s¹ dok³adnie poznane,
ale szacuje siê je na oko³o 13 mln przypadków
rocznie, z czego umiera oko³o 5 mln chorych. W Europie zapadalnoæ na udary kszta³tuje siê na poziomie 170/100 000[5], co daje oko³o 1,3 mln nowych zachorowañ rocznie. W Polsce, w ci¹gu roku
udaru mózgu doznaje oko³o 60 tys. osób [2,6], z
czego oko³o 30% umiera w ci¹gu 12 miesiêcy.
Wród chorych, którzy prze¿yli udar, pe³n¹ sprawnoæ fizyczn¹ i intelektualn¹ odzyskuje do 40%
chorych [7], u dalszych 40% wystêpuje ograniczenie tej sprawnoci, a 20% wymaga sta³ej opieki
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innych osób. Ocenia siê, ¿e w okresie dwóch nastêpnych dekad liczba zgonów z powodu udaru
mózgu zwiêkszy siê z 5 do 7 mln [8].
Pod³o¿e patofizjologiczne
Ka¿da pó³kula mózgu posiada unaczynienie
z têtnicy przedniej mózgu (a. cerebri anterior) i têtnicy rodkowej mózgu (a. cerebri media)  ga³êzi
têtnicy szyjnej wewnêtrznej (a. carotis interna) oraz
têtnicy tylnej mózgu (a. cerebri posterior)  ga³êzi
têtnicy podstawnej (a. basilaris). W tym obszarze
mo¿e dojæ do incydentu naczyniowego spowodowanego krwawieniem, zakrzepem lub zatorem
tych naczyñ mózgowych. Choroby mózgowo-naczyniowe mog¹ dotyczyæ ka¿dej z têtnic lub ¿y³
zaopatruj¹cych mózg w krew. Takie sytuacje doprowadzaj¹ wówczas do zaburzeñ w kr¹¿eniu
krwi i upoledzenia transportu tlenu i glukozy do
tkanki mózgowej. Je¿eli stan ten trwa 25-30 sekund,
wówczas rozwija siê niedokrwienie tkanki mózgowej (ischaemia cerebri). Przed³u¿anie niedokrwienia do 4-5 minut doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu i trwa³ych zaburzeñ metabolizmu. Najczêciej incydenty naczyniowe dotycz¹ têtnicy rodkowej mózgu. Incydenty dotycz¹ce obszaru zaopatrzenia tej têtnicy wywo³uj¹
g³ównie niedow³ad po³owiczy po stronie przeciwnej. Pod wzglêdem anatomopatologicznym istniej¹ trzy g³ówne typy incydentów mózgowo-naczyniowych: krwawienie, zakrzep i zator.
Unaczynienie ucha wewnêtrznego i nerwu
przedsionkowo-limakowego pochodzi z têtnicy
b³êdnika (a. labyrinthi), która jest odga³êzieniem
têtnicy przedniej dolnej mó¿d¿ku (a. cerebelli inferior anterior) (u 60% badanych), rzadziej têtnicy
podstawnej mózgu (a. basilaris) (u 40% badanych)
[9-11]. Ucho wewnêtrzne jest szczególnie wra¿liwe na niedokrwienie ze wzglêdu na wysoki poziom przemian energetycznych oraz brak kr¹¿enia obocznego [10-12].W przeciwieñstwie do ucha
wewnêtrznego czêæ limakowa nerwu przedsionkowo-limakowego (VIII nerw czaszkowy) ma dodatkowe ukrwienie oboczne [13].

Udary dzielimy na krwotoczne (insultus haemorrhagicus) i niedokrwienne (insultus ischaemicus). Wed³ug Miêdzynarodowej Klasyfikacji Statystycznej Chorób i Problemów Zdrowotnych
(w rewizji dziesi¹tej) udary s¹ opisywane w rozdziale IX (Choroby uk³adu kr¹¿enia) w podrozdziale
Choroby naczyñ mózgowych pod pozycjami:
460 (I60)  krwotok podpajêczynówkowy; 461
(I61)  krwotok mózgowy; 463 (I63)  zawa³ mózgu; 464 (I64)  udar nie okrelony jako krwotoczny lub zawa³owy oraz w rozdziale VI (Choroby
uk³adu nerwowego) w podrozdziale Zaburzenia
okresowe i napadowe w pozycji 945 (G45)  przemijaj¹ce mózgowe napady niedokrwienia i zespo³y pokrewne (ang. transient ischaemic attacks  TIA)
[14]. Uwa¿a siê, ¿e udar niedokrwienny stanowi
do 80% udarów mózgu, krwotok ródmózgowy 
15%, krwotok podpajêczynówkowy  3 do 5%,
krwotok ródczaszkowy w wyniku malformacji
naczyniowej i udar ¿ylny od 0 do 1%. Powy¿sze
dane s¹ zbie¿ne z wynikami badañ wykonanych
w 2004 roku w województwie pomorskim. Na tym
terenie stwierdzono 1434 zgonów z powodu udarów mózgu, z czego 607 w wyniku udaru niedokrwiennego, 389  w przebiegu udaru bez precyzyjnych rozpoznañ, 336  krwawienia wewn¹trzczaszkowego, 84  krwawienia podpajêczynówkowego oraz 18  innego, nieurazowego krwawienia
wewn¹trzczaszkowego [3]. W klasyfikacji ognisk
niedokrwiennych mózgu szerokie zastosowanie
kliniczne znajduje Klasyfikacja Oksfordzka  podzia³ lokalizacyjny zaproponowany przez Bamforda i wsp. w 1990 roku [15]. Tabela I przedstawia
ten podzia³ wraz z odsetkiem poszczególnych typów udarów, opracowany przez autorów klasyfikacji na podstawie obserwacji 675 w³asnych przypadków [16].
Objawy kliniczne
Wród objawów klinicznych zaburzeñ kr¹¿enia z zakresu têtnicy przedniej mózgu spotyka siê
niedow³ad lub pora¿enie po³owicze, zaburzenia
mowy o typie afazji, agnozjê, zaburzenia zacho-

Tabela I. Podzia³ lokalizacyjny udarów niedokrwiennych mózgu ze wzglêdu na zakres unaczynienia (Klasyfikacja Oksfordzka)
Lokalizacja

Zakres udaru

Odsetek udarów
niedokrwiennych

Udar ca³ego obszaru przedniego mózgu
Total Anterior Circulation Infarct (TACI)

udar w zakresie unaczynienia têtnicy rodkowej
i przedniej korowo-podkorowy
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Udar czêci obszaru przedniego mózgu
Partial Anterior Circulation Infarct (PACI)

udar ograniczony do zakresu unaczynienia têtnicy
rodkowej lub przedniej, g³ównie korowy

34

Udar zatokowy
Lacunar Anterior Circulation Infarct (LACI)

udar w dorzeczu g³êbokich têtnic przeszywaj¹cych

25

Udar obszaru tylnego mózgu
Posterior Circulation Infarct (POCI)

udar w zakresie unaczynienia tylnego,
czyli krêgowo-podstawnego
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wania, niedoczulicê po³owicz¹, rzekomoopuszkowe zaburzenia po³ykania, niedowidzenie po³owicze, jednooczne zaburzenia widzenia.
Do objawów klinicznych zaburzeñ kr¹¿enia
z zakresu unaczynienia têtnicy tylnej mózgu zalicza siê: zawroty g³owy o charakterze uk³adowym
i nieuk³adowym, nudnoci, wymioty nasilaj¹ce siê
przy zmianie pozycji cia³a, zespo³y naprzemienne, zaburzenia chodu i równowagi, najczêciej ze
zbaczaniem w stronê, po której upoledzony jest
s³uch, napady padania, czyli nag³e, powtarzaj¹ce
siê zwiotczenia koñczyn dolnych z padaniem na
kolana, dwojenie, mroczki przed oczami, opuszkowe zaburzenia po³ykania [3]. Z anatomicznego
zakresu unaczynienia wynika, ¿e obok tych objawów nale¿y spodziewaæ siê wyst¹pienia objawów
audiologicznych, takich jak niedos³uch i szumy
uszne. Czêsto jednak s¹ one marginalizowane lub
wrêcz pomijane w monografiach klinicznych.
Informacje na ten temat zawarte w opracowaniach z dziedziny neurologii s¹ zdawkowe. W podrêczniku klinicznym Walda i Cz³onkowskiej [17]
wzmiankowane s¹ g³uchota i dzwonienie w uchu
w przebiegu zaburzeñ kr¹¿enia w têtnicy przedniej dolnej mó¿d¿ku (a. cerebelli inferior anterior).
W nowszym podrêczniku neurologicznym pod
redakcj¹ Kozubskiego [18] znajduje siê jedynie
wzmianka o mo¿liwoci wyst¹pienia g³uchoty i zawrotów g³owy w udarze pniowym. Prusiñski i wsp.
w monografii Niedokrwienne udary mózgu [2]
wspominaj¹ jedynie o g³uchocie jako objawie zespo³u têtnicy przedniej dolnej mó¿d¿ku oraz zespole Deitersa, którego objawami s¹: zawroty g³owy, upoledzenie s³uchu, zaburzenia równowagi i
oczopl¹s; jest on rzadkim typem zespo³u têtnic
mostowych. Siebert i Nyka [3] donosz¹ o niedos³uchu i szumach usznych, zawrotach g³owy, zaburzeniach chodu i równowagi ze zbaczaniem jako
objawach zaburzeñ kr¹¿enia mózgowego tylnego.
Mazur i wsp.[19] wykazuj¹ os³abienie s³uchu, szumy uszne, zawroty g³owy i zaburzenia chodu
wród objawów klinicznych zaburzeñ kr¹¿enia
mózgowego tylnego. Obcojêzyczne podrêczniki
powiêcaj¹ niewiele uwagi objawom audiologicznym w udarze niedokrwiennym mózgu [20,21].
W polskich podrêcznikach laryngologicznych
brak wzmianek o udarze mózgu jako przyczynie
objawów audiologicznych [22,23]. W jednym z obszerniejszych obcojêzycznych podrêczników laryngologicznychpod redakcj¹ Cummingsa [24]znajdujesiê niewielki akapit na temat ma³ych udarów
mó¿d¿kowych, których objawy mog¹ sugerowaæ
ostre zapalenie b³êdnika. Ich objawy to zawroty
g³owy, oczopl¹s, nudnoci i wymioty, zwykle po³¹czone z utrat¹ równowagi oraz ataksj¹. Wed³ug
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tego podrêcznika niewielka czêæ chorych cierpi na
szumy uszne i nag³¹ g³uchotê. Takie badania jak
audiogram, elektronystagmografia i punkcja lêdwiowa s¹ w tym wypadku niediagnostyczne.
Niedos³uch cofa siê zwykle w ci¹gu tygodni lub
miesiêcy. W tej samej pozycji, w rozdziale dotycz¹cym chorób centralnej czêci uk³adu nerwowego
[25] podane s¹ objawy udaru pniowo-rdzeniowego bocznego, do których zaliczane s¹ m.in. to¿stronny niedos³uch i szumy uszne spowodowane udarem b³êdnika i nerwu limakowego oraz spontaniczny oczopl¹s przedsionkowy jako wynik zajêcia
b³êdnika i nerwu przedsionkowego. Wymienione
s¹ równie¿ objawy udaru mó¿d¿kowego, takie jak
nasilone zawroty g³owy, wymioty i ataksja.
W najnowszym polskim podrêczniku audiologicznym pod redakcj¹ liwiñskiej-Kowalskiej [26]
objawom audiologicznym towarzysz¹cym udarowi mózgu powiêcony jest tylko jeden akapit.
Opisana jest mo¿liwoæ wyst¹pienia izolowanego
wypadniêcia funkcji ucha wewnêtrznego na kilka
dni przed dokonaniem siê udaru, odbiorczy charakter niedos³uchu o przebiegu postêpuj¹cym,
fluktuacyjnym lub pod postaci¹ nag³ej g³uchoty
oraz lokalizacja niedos³uchu limakowa, pozalimakowa lub mieszana. W podrêczniku audiologicznym pod redakcj¹ Pruszewicza [27] udar mózgu zosta³ pominiêty wród przyczyn objawów audiologicznych. W audiologicznym dziele Katza [28]
chorobom naczyniowym mózgu powiêconych
jest 5 akapitów, lecz tylko jeden z nich dotyczy
objawów audiologicznych, z których wymieniane
s¹: jednostronny niedos³uch, jednostronna g³uchota, zawroty g³owy i oczopl¹s.
Podsumowuj¹c dane z pimiennictwa dotycz¹ce objawów audiologicznych w udarach mózgu
widoczna jest zrozumia³a tendencja wysuwania siê
na plan pierwszy objawów zwi¹zanych z uszkodzeniem orodków ruchowych i czuciowych mózgu, skutkuj¹cym niedow³adami, pora¿eniami czy
afazj¹. Stan s³uchu chorego schodzi na plan dalszy. Przypadki ciê¿kiego niedos³uchu czuciowonerwowego s¹ rzadko opisywane, poniewa¿
w wiêkszoci obraz kliniczny jest zdominowany
przez inne objawy neurologiczne [29].
Dane literaturowe dotycz¹ce objawów audiologicznych w udarze niedokrwiennym mózgu
W 1943 roku Adams [30] po raz pierwszy opisa³ zespó³ objawów zwi¹zany z zamkniêciem têtnicy przedniej dolnej mó¿d¿ku, w przebiegu którego wystêpowa³y zawroty g³owy, niedos³uch, niedow³ad nerwu twarzowego, ataksja, oczopl¹s i niedoczulica. Williams i Wilson [31] w 1962 roku
w grupie 65 chorych z niewydolnoci¹ kr¹¿enia
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podstawnego stwierdzili nag³y niedos³uch jedynie
u jednego chorego (1,5%). W 1967 roku Fisher [32]
w grupie 112 chorych z niewydolnoci¹ kr¹¿enia
podstawnego ostry niedos³uch wykaza³ u 10 z nich
(8,9%). Wy¿szy odsetek nag³ych g³uchot ni¿ w prezentowanych powy¿ej doniesieniach zaprezentowali Grad i Baloh [33] w 1989 roku. W ich materiale nag³y niedos³uch stwierdzono u 10 z 42 chorych (14,2%) z niewydolnoci¹ kr¹¿enia krêgowopodstawnego. W 1993 roku Huang i wsp. [34],
badaj¹c grupê 503 chorych z udarem mózgu u 7
(1,4%) stwierdzili nag³y obustronny niedos³uch.
W 1994 roku Hariri i wsp. [35], badaj¹c ró¿nice
miêdzy poziomem s³uchu i rozumieniem mowy
w grupie 25 chorych w podesz³ym wieku z udarem pó³kulowym mózgu i grupie kontrolnej w tym
samym wieku bez udaru mózgu, u 17 chorych
z udarem (68%) wykazali obni¿enie rozumienia
mowy w tecie dychotycznym w uchu przeciwnym
do ogniska w korze mózgowej. Yamasaba i wsp.
[36] w 2001 roku w grupie 70 chorych z zaburzeniami kr¹¿enia krêgowo-podstawnego z TIA
stwierdzili u 15 (21%) badanych nag³y niedos³uch
i zawroty g³owy.
Najwiêkszy materia³ dotycz¹cy niedos³uchu
u chorych z udarem mózgu przedstawili w 2005
roku w dwuorodkowym badaniu Lee i Baloh [37].
Celem ich badania by³a ocena kliniczna nag³ej
g³uchoty zwi¹zanej z udarem mózgu spowodowanym zaburzeniami kr¹¿enia krêgowo-podstawnego i opisanie topograficzne incydentów naczyniowych zwi¹zanych z nag³¹ g³uchot¹. Wród 364
przypadków niedokrwienia krêgowo-podstawne-

go stwierdzanego w badaniu klinicznym i MRI
mózgu, u 29 chorych (8%) wyst¹pi³a nag³a g³uchota, w tym u 27  jednostronna, u 2  obustronna. Wszyscy chorzy (oprócz jednego) mieli zawroty g³owy. U 9 sporód nich (31%) jako pierwsze
wyst¹pi³y objawy audiologiczne, a dopiero póniej rozwinê³y siê objawy neurologiczne. U 14
(48%) potwierdzono limakow¹ etiologiê niedos³uchu. W polskim pimiennictwie otolaryngologicznym Ruszel [38] w 1970 roku opisa³ przypadek nag³ej g³uchoty w przebiegu udaru pniowego, którego przyczyn¹ by³ potwierdzony badaniem
sekcyjnym zakrzep têtnicy podstawnej. Zestawienie dotychczas opublikowanych doniesieñ przedstawiaj¹cych objawy audiologiczne w udarze niedokrwiennym mózgu przedstawia tabela II.
Pod³o¿e patofizjologiczne zaburzeñ s³uchu i równowagi w chorobach naczyniowych mózgu
Zmiany anatomopatologiczne, takie jak zator
lub zakrzep wewn¹trz naczynia lub jego skurcz s¹
wymieniane wród naczyniowych przyczyn zaburzeñ funkcji ucha wewnêtrznego. Przyczyny te s¹
identyczne z tymi, które wymienia siê jako odpowiedzialne za udary niedokrwienne mózgu. Pierwsze dwa mechanizmy mog¹ powodowaæ nieodwracalne zmiany, natomiast skurcz mo¿e powodowaæ
zaburzenia odwracalne. Istniej¹ dowody dowiadczalne, ¿e okresowe niedokrwienie limaka powoduje wiêksz¹ jego wra¿liwoæ na ponowne niedokrwienie, pojawiaj¹ce siê po przywróceniu prawid³owego kr¹¿enia. Uszkodzenie to powoduj¹ najprawdopodobniej wolne rodniki uwalniane z nie-

Tabela II. Historia badañ nad objawami audiologicznymi w udarze niedokrwiennym mózgu
Rok

Autor/Autorzy

1943

Adams RD [30]

1962

Williams D, Wilson TG [31]

1967

Fisher CM [32]

1970

Ruszel J [38]

1989

Grad A, Baloh RW [33]

1993

Huang MH i wsp. [34]

1994

Hariri MA i wsp. [35]

2001

Yamasaba T i wsp. [36]

2005

Lee H, Baloh RW [37]

Wyniki badañ
pierwszy opis zespo³u objawów zwi¹zanych z zamkniêciem têtnicy mó¿d¿kowej przedniej dolnej,
w którym wystêpowa³y: zawroty g³owy, niedos³uch, niedow³ad nerwu twarzowego, ataksja,
oczopl¹s i niedoczulica (1 badany)
niedos³uch u 1,5% chorych z udarem w zakresie unaczynienia kr¹¿enia podstawnego (65 badanych)
ostry niedos³uch u 8,9% chorych z udarem i niewydolnoci¹ kr¹¿enia podstawnego (112 badanych)
opis przypadku nag³ej g³uchoty w przebiegu udaru pniowego, którego przyczyn¹ by³ potwierdzony badaniem sekcyjnym zakrzep têtnicy podstawnej (1 badany)
nag³y niedos³uch u 14,2% chorych z udarem z zakresu unaczynienia krêgowopodstawnego (42
badanych)
nag³y obustronny niedos³uch, szumy i zawroty g³owy u 1,4% chorych z udarem spowodowanym
niewydolnoci¹ kr¹¿enia krêgowopodstawnego (503 badanych)
u 68% chorych w podesz³ym wieku z udarem pó³kulowym - obni¿enie rozumienia mowy w tecie dychotycznym w uchu przeciwnym do ogniska w korze mózgowej (25 badanych)
nag³y niedos³uch i zawroty g³owy u 21% chorych z TIA*, zawrotami g³owy i zaburzeniami
kr¹¿enia krêgowo-podstawnego (70 badanych)
nag³a g³uchota jako objaw udaru (jednostronna i obustronna) u 8% chorych z zaburzeniami
kr¹¿enia krêgowopodstawnego; u 48 sporód nich  limakowa etiologia niedos³uchu (364
badanych)

* TIA  transient ischaemic attacks - przemijaj¹ce mózgowe napady niedokrwienia
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dokrwionych uprzednio tkanek po ponownym ich
ukrwieniu [39-41]. W pimiennictwie znaleæ
mo¿na liczne opisy kliniczne nag³ych niedos³uchów, których przyczyn¹ by³y zmiany naczyniowe. Kitamura i Berreby [42] opisali chorego z nag³ym niedos³uchem czuciowo-nerwowym i jednoczesnym niedow³adem po³owiczym spowodowanym masywnym udarem niedokrwiennym rdzenia
przed³u¿onego i mostu, którego przyczyn¹ by³
zakrzep têtnicy podstawnej i krêgowej. Podobne
doniesienie przedstawi³ Ruszel [38]. Bezporedni¹
przyczyn¹ zmian degeneracyjnych w narz¹dzie s³uchu by³o niedokrwienie spowodowane zakrzepem
têtnicy b³êdnikowej stwierdzone w badaniu histopatologicznym. Plasse i wsp. [43] w 1981 roku
przedstawili 7 przypadków nag³ego niedos³uchu
w grupie 7000 chorych, którego prawdopodobn¹
przyczyn¹ mog³y byæ mikrozatory, do których dosz³o podczas zabiegu kardiochirurgicznego. Podobne doniesienie przedstawili Cervantes Escarcega i wsp. [44] w 1988 roku. Dotyczy³o ono nag³ego jednostronnego niedos³uchu u 11 z 5975
operowanych na otwartym sercu. Autorzy podali
równie¿ 3 prawdopodobne przyczyny niedos³uchu u opisywanych chorych: mikrozatory w têtnicach unaczyniaj¹cych narz¹d Cortiego pochodz¹ce z maszyny do kr¹¿enia pozaustrojowego,
zmniejszenie przep³ywu mózgowego krwi oraz
mikrokrwotok w uchu wewnêtrznym.
Inn¹ przyczyn¹ nag³ego niedos³uchu mog¹ byæ
choroby hematologiczne. Ogawa i Kanzaki [45]
opisali 3 przypadki nag³ego niedos³uchu u chorych z anemi¹ aplastyczn¹. Zaburzeniom s³uchu
u tych chorych towarzyszy³y szumy uszne i zawroty g³owy. W morfologii krwi obwodowej stwierdzano erytrocytopeniê i trombocytopeniê. Autorzy ci, podobnie jak Sando i Egami [46], Schuknecht i wsp. oraz Yabe i wsp. [47,48], uwa¿aj¹, ¿e
przyczyn¹ objawów w przypadku niedos³uchu
u chorych z bia³aczk¹ jest krwotok wewn¹trzlimakowy. W badaniu sekcyjnym u tych chorych
stwierdzano krwotoki, w³óknienie a nawet kostnienie w przestrzeni perylimfatycznej, zw³aszcza
w obrêbie limaka. Einer i wsp. [49] u 25 z 32 chorych z nag³ym niedos³uchem czuciowo-nerwowym opisali nieprawid³owe parametry uk³adu
krzepniêcia krwi, takie jak: podwy¿szon¹ aktywnoæ inhibitora aktywatora plazminogenu, D-dimerów i produktów degradacji fibryny w porównaniu z grup¹ kontroln¹.
Inn¹ przyczynê niedos³uchu podali Lipkin
i wsp. [50]. Mo¿e do niego doprowadzaæ skurcz
naczyñ b³êdnika w przebiegu migrenowych bólów
g³owy, na skutek przejciowego niedokrwienia limaka.
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Istniej¹ liczne dowody histopatologiczne potwierdzaj¹ce teoriê naczyniow¹ nag³ego niedos³uchu. Belal i wsp. [51] opisali zmiany patologiczne
w koci skroniowej u 7 chorych, u których usuniêto nerwiaka nerwu s³uchowego i podwi¹zano têtnicê b³êdnika. W badaniach autopsyjnych stwierdzano masywne zmiany degeneracyjne prowadz¹ce do ca³kowitego skostnienia limaka. Bardziej nasilone zmiany stwierdzano w przypadku jednoczesnego przerwania unaczynienia têtniczego i ¿ylnego ucha wewnêtrznego. Podobne zmiany w uchu
wewnêtrznym stwierdzili Yoon i wsp. [52] w kociach skroniowych dwóch chorych z nag³ym niedos³uchem odbiorczym w przebiegu udaru. Merchant i wsp. [53], badaj¹c 17 koci skroniowych,
stwierdzili mo¿liwoæ naczyniowej przyczyny nag³ego niedos³uchu tylko w jednym przypadku.
Obrazy mikroskopowe narz¹du Cortiego ujawni³y utratê komórek s³uchowych i podporowych
oraz degeneracyjnych pr¹¿ka naczyniowego.
Danych, które potwierdzaj¹ s³usznoæ teorii naczyniowej nag³ego niedos³uchu dostarczaj¹ tak¿e
badania dowiadczalne na zwierzêtach. Igarashi
i wsp. [54] wywo³ywali mikrozakrzepy w naczyniach limaka u psów. Powodowa³y one funkcjonalne i strukturalne uszkodzenie limaka, prowadz¹ce do proliferacji tkanki ³¹cznej. W ci¹gu 4 miesiêcy dochodzi³o do skostnienia struktur ucha wewnêtrznego. Perlman i wsp. [55] zamykali chirurgicznie naczynia têtnicze i ¿ylne limaka u winki
morskiej, co w ci¹gu tygodnia powodowa³o rozleg³¹ destrukcjê komórek s³uchowych. Suga i wsp.
[56] wywo³ywali mikrozatorowoæ w limaku winek morskich przez wstrzykniêcie do têtnicy krêgowej siarczanu baru. W niektórych przypadkach
stwierdzali powrót ukrwienia, lecz zawsze dochodzi³o do zaniku potencja³u limakowego. Podawanie leków rozszerzaj¹cych naczynia nie zmienia³o
obrazu narz¹du s³uchu. Badanie histologiczne w
krótkim czasie po podaniu siarczanu baru wykazywa³o jego cz¹steczki w limaku, a po kilku tygodniach pojawia³y siê zaniki, w³óknienie i kostnienie tego narz¹du. Ciekawe dowiadczenie przeprowadzili Miller i wsp. [57], którzy zamykali têtnicê
przedni¹ doln¹ mó¿d¿ku u winek morskich na
okres od 2 do 120 sekund. Po zdjêciu klemu z naczynia przep³yw krwi przez limak wzrasta³ na
chwilê o 150%, co t³umaczono istnieniem mechanizmów autoregulacyjnych przep³ywu limakowego. Autorzy ci dowodz¹, i¿ unaczynienie limaka
to zamkniête mikrokr¹¿enie, ca³kowicie niezale¿ne od mechanizmów zewnêtrznych obecnych np.
w centralnym uk³adzie nerwowym.
Udar w zakresie unaczynienia têtnic krêgowych
mo¿e spowodowaæ m. in. nag³¹ g³uchotê, co
wynika z unaczynienia ucha wewnêtrznego. Ostre
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objawy s³uchowe zale¿ne od niedokrwienia
krêgowo-podstawnego s¹ zawsze cile zwi¹zane
z objawami pniowymi i mó¿d¿kowymi [58-61].
Nag³e wyst¹pienie dyzartrii, zawrotów g³owy,
pora¿eñ lub niedow³adów nerwów czaszkowych
i ogólnego os³abienia zwykle sugeruje udar. Niedos³uch jest znacznie rzadziej wi¹zany z udarem
[62-65]. Wynika on z niedokrwienia w obszarze
unaczynienia têtnicy b³êdnika, która jest ga³êzi¹
têtnicy przedniej dolnej mó¿d¿ku lub têtnicy podstawnej. Têtnica przednia dolna mó¿d¿ku zaopatruje grzbietowo-boczn¹ czêæ mostu, rodkowy
konar mó¿d¿ku, ucho wewnêtrzne, nerw przedsionkowo-limakowy i przednio-doln¹ czêæ
mó¿d¿ku w³¹czaj¹c k³aczek [66].
Istniej¹ dowody neurofizjologiczne na to, i¿
struktury le¿¹ce powy¿ej zespo³u oliwki górnej, takie jak wzgórki dolne blaszki pokrywy [67-69]oraz
orodki korowe i podkorowe [70] moduluj¹ pobudliwoæ neuronów oliwkowo-limakowych i wp³ywaj¹ poprzez to na funkcjê limaka. Uszkodzenie
tych struktur upoledza jego czynnoæ oraz wp³ywa na przewodzenie potencja³ów mikrofonicznych
do wy¿szych orodków s³uchu. Badania kliniczne,
potwierdzone badaniami MRI, dowodz¹, ¿e udar
w okolicy blaszki pokrywy ródmózgowia i wzgórków dolnych mo¿e powodowaæ obustronny niedos³uch oraz brak zrozumienia mowy [71]. Kontrola narz¹du przedsionkowo-limakowego nie jest
jednak bezporednia przez po³¹czenia ze wzgórkiem
dolnym blaszki pokrywy. W³ókna z pierwotnej kory
s³uchowej koñcz¹ siê g³ównie ipsilatetralnie w górnej czêci wzgórka dolnego. Czêæ w³ókien jest skrzy¿owana i d¹¿y do przeciwleg³ego wzgórka przez
spoid³o tylne. Zstêpuj¹ce w³ókna z grzbietowej czêci wzgórka dolnego blaszki pokrywy koñcz¹ siê na
komórkach wielobiegunowych to¿stronnych j¹der
oliwki górnej (j¹dro oko³ooliwkowe grzbietowe
przyrodkowe i j¹dro brzuszne cia³a czworobocznego) [72]. Ponadto zstêpuj¹ce projekcje z okolicy
rodkowo-bocznej wzgórka dolnego równie¿ by³y
opisywane jako koñcz¹ce siê w okolicach zespo³u
oliwki górnej. Te neurony wysy³aj¹ w³ókna do to¿stronnych i przeciwstronnych j¹der limakowych
[72,73]. Z tego powodu incydenty udarowe mog¹
powodowaæ zaburzenia s³uchu ipsilateralne, jak
równie¿ kontralateralne.
Inne objawy audiologiczne w naczyniowych
uszkodzeniach mózgu
Do zaburzeñ s³uchu niezwi¹zanych z uszkodzeniem narz¹du s³uchu zaliczane s¹ spontaniczne, nieprawid³owe zjawiska s³uchowe, takie jak:
halucynacje s³uchowe oraz zjawiska padaczkowe
i zjawiska niepadaczkowe.
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Halucynacje s³uchowe s¹ czêsto, choæ nie wy³¹cznie, pochodzenia psychicznego czy nawet czêciej psychotycznego. Mog¹ wystêpowaæ w chorobach psychicznych i pozapsychiatrycznych, mieæ
charakter prosty lub z³o¿ony, muzykalny b¹d niemuzykalny, mog¹ byæ umiejscowione w g³owie lub
poza ni¹. Halucynacje s³uchowe na pod³o¿u somatycznym nie maj¹ znaczenia lokalizacyjnego ani
etiologicznego, gdy¿ mog¹ byæ zarówno zjawiskiem padaczkowym, jak i niepadaczkowym, wystêpuj¹cym w uszkodzeniach s³uchu o ró¿nej lokalizacji  od narz¹du s³uchu po korowe pola projekcyjne [2,74].
Zjawiska padaczkowe to podra¿nienie korowe
w obrêbie p³ata skroniowego, zw³aszcza jego czêci górnych bocznych, mog¹ce powodowaæ powstanie prostych tonów jak równie¿ s³ów, zdañ,
a nawet melodii. Niekiedy s¹ one nierozpoznawane jako zjawiska padaczkowe. Czasem do³¹cza siê
do nich stan padaczkowy napadów czêciowych
z³o¿onych. Z³o¿one halucynacje muzyczne opisywano tak¿e w ogniskach padaczkorodnych po³o¿onych w korze czo³owej.
Zjawiska niepadaczkowe mog¹ powodowaæ
proste, z³o¿one lub nawet muzyczne halucynacje.
Jednym z nich jest tzw. zespó³ eksploduj¹cej g³owy, czyli czuciowa parasomnia wystêpuj¹ca podczas zasypiania lub budzenia siê (rzadko w czasie
snu), charakteryzuj¹ca siê wra¿eniem eksplozji g³owy albo g³onego ha³asu, w ogniskowym uszkodzeniu (np. naczyniopochodnym) drogi s³uchowej
w pniu mózgu (zwykle w nakrywce mostu lub
ródmózgowia), ciele kolankowatym bocznym lub
p³acie skroniowym.
Innymi zaburzeniami w odbieraniu wra¿eñ s³uchowych, których istot¹ jest wra¿enie nieprawid³owej g³onoci albo innej cechy dwiêków s¹ paliakuzje, parakuzje i hiperakuzje [71,74]. Paliakuzje
w procesach skroniowych to wra¿enie s³yszenia
wielokrotnych powtórzeñ s³ów. Parakuzje to odczuwanie zbyt g³onych lub cichych s³ów i szmerów, np. s³yszenie jakby z oddali. Mog¹ byæ one
czêci¹ skroniowego napadu padaczkowego. Hiperakuzje, czyli zmienione wra¿enia s³uchowe
polegaj¹ na zwiêkszonej g³onoci odczuwanego
dwiêku wystêpuj¹c w uszkodzeniu samego narz¹du s³uchu, np. w niedow³adzie miênia strzemi¹czkowego przy obwodowym pora¿eniu nerwu twarzowego, w migrenie, depresji, w zespole
stresu pourazowego, w ADHD (zespó³ nadpobudliwoci psychoruchowej z deficytem uwagi), czy
te¿ po urazach czaszkowo-mózgowych.
Zaburzenia w rozpoznawaniu bodców s³ownych (tzw. g³uchota s³owna) lub niewerbalnych
bodców s³uchowych przy zachowanym s³uchu
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(tzw. agnozja akustyczna) spotyka siê w jedno- lub
obustronnym uszkodzeniu okolicy skroniowo-ciemieniowej. Przy podobnej topografii uszkodzenia
mog¹ powstawaæ zarówno specyficzne zaburzenia s³uchowe, takie jak upoledzenie rozpoznawania ród³a bodca akustycznego albo jego afektywnych komponent, jak i ca³kowita g³uchota (tzw.
g³uchota korowa). W tzw. amuzji zaburzone jest
przetwarzanie muzyki, przy czym w uszkodzeniach
prawopó³kulowych zaburzone jest przede wszystkim rozpoznawanie melodii i rytmu [74].
Metodyka dotychczasowych badañ narz¹du s³uchu i równowagi u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu

13

Wród badañ obiektywnych stosowano: tympanometriê [37,56], odruchy z miênia strzemi¹czkowego [37,62,75], potencja³y wywo³ane pnia
mózgu (auditory brainstem responses  ABR)
[34,37,71,62,75]. W nielicznych doniesieniach znalaz³o zastosowanie badanie emisji otoakustycznych
(otoacustic emissions  OAE): wywo³anych trzaskiem (transiently evoked otoacustic emissions 
TEOAEs) [71,75] oraz otoemisji zniekszta³ceñ nieliniowych limaka (distortion-product otoacustic
emissions - DPOAEs) [75]. W kilku pracach zastosowano równie¿ elektronystagmografiê do oceny
uk³adu przedsionkowego [33,62,76]. Do korelacji
objawów audiologicznych z zakresem anatomicznym udaru stosowano badanie MRI [37,62,75,76],
jak i badanie TK [34,35]. Tylko w jednym doniesieniu opisano odleg³e wyniki audiometryczne u 21
z 29 chorych z nag³¹ g³uchot¹. U tych chorych wykonano kontrolny audiogram tonalny po roku od
chwili wyst¹pienia udaru.

Badanie chorego z udarem mózgu powinno zawieraæ badanie podmiotowe, o ile jest to mo¿liwe
i przedmiotowe. Pierwsze z nich polega na zebraniu wywiadu od chorego dotycz¹cego objawów
prodromalnych choroby, którymi mog¹ byæ objawy audiologiczne: zawroty g³owy, szumy uszne
i niedos³uch [62], jak równie¿ zasadniczych obja- Podsumowanie
1. Udar niedokrwienny mózgu jest ciê¿k¹ chowów udaru. W tym celu wykorzystywane by³y
rob¹, czêsto prowadz¹c¹ do zgonu lub inwaprzez niektórych badaczy kwestionariusze audiolidztwa, której g³ówn¹ przyczyn¹ s¹ zmiany
logiczne [37,62].
patologiczne w naczyniach mózgowych.
Do podstawowych metod badañ audiologicz2. Objawy audiologiczne takie jak: niedos³uch,
nych nale¿¹ badania subiektywne, takie jak: auszumy uszne i zawroty g³owy nie s¹ czêstym
diometria tonalna i audiometria s³owna. Wszystobjawem tej choroby i zwykle pomijane s¹
kie doniesienia dotycz¹ce zaburzeñ s³uchu w udaw badaniu podmiotowym i przedmiotowym.
rze mózgu w stosowanym panelu badañ audiolo3. Udar mózgu mo¿e doprowadzaæ do pojawiegicznych zawiera³y audiometriê tonaln¹
nia siê objawów audiologicznych na drodze
[34,35,37,75,76]. W niektórych z serii badañ oznabezporedniego uszkodzenia drogi s³uchowej
czano rednie arytmetyczne dla tonów 0,5, 1, 2 kHz
wewn¹trz mózgu, zmian niedokrwiennych li(pure tone average  PTA), które by³y podstaw¹ do
maka lub na drodze zaburzeñ zwrotnych merozpoznania niedos³uchu. Wartoæ PTA 25-30 dB
chanizmów nerwowych limaka.
i wy¿sze rozpoznawano jako niedos³uch [37,62].
4.
W przebiegu udaru mózgu mog¹ pojawiaæ siê
Porównywano tak¿e s³uch chorych z udarem ze
równie¿
spontaniczne nieprawid³owe zjawiska
s³uchem grupy kontrolnej [62]. Drugim badaniem
s³uchowe, takie jak: halucynacje s³uchowe, zjasubiektywnym stosowanym w tej grupie chorych
wiska padaczkowe i zjawiska niepadaczkowe.
by³a audiometria s³owna, zarówno klasyczna jak
i utrudniona  test dychotomiczny [37,71,62,76].
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