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Przebieg kliniczny osłoniaka wewnątrzbłędnikowego
Natural course of intralabyrinthine schwannoma
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Jednym ze schorzeń uwzględnianych w diagnostyce niedosłuchu 
czuciowo-nerwowego jest osłoniak nerwu przedsionkowo-śli-
makowego. Jego występowanie wewnątrz błędnika wykazano 
w 0,1% przebadanych pośmiertnie kości skroniowych. Wczesne 
rozpoznanie guza o tej lokalizacji możliwe jest dzięki badaniu 
rezonansu magnetycznego. W pracy przedstawiono przypadek 
czterdziestoletniej kobiety, która zgłosiła się z powodu niedosłu-
chu ucha lewego, szumów usznych oraz pojedynczego epizodu 
zawrotów głowy. Na podstawie badania audiologicznego stwier-
dzono niedosłuch mieszany. Diagnozę wewnątrzbłędnikowego 
osłoniaka postawiono w oparciu o wynik badania rezonansu 
magnetycznego. W ciągu trzyletniej obserwacji stwierdzono 
pogłębiające się osłabienie słuchu przechodzące w niedosłuch 
czuciowo-nerwowy. Nie stwierdzono upośledzających funkcjo-
nowanie zawrotów głowy, ani wzrostu guza w badaniach obrazo-
wych. Opisano objawy schorzenia, trudności diagnostyczne oraz 
postępowanie w przypadku osłoniaka nerwu przedsionkowo-
ślimakowego o lokalizacji wewnątrzbłędnikowej.

Słowa kluczowe: osłoniak przedsionkowy, obrazowanie 
rezonansem magnetycznym, niedosłuch

Sensorineural hearing loss may be caused by intralabyrinthine 
schwannoma. The estimated prevalence of these lesions is about 
0.1%. Magnetic resonance imaging gives the early diagnosis of 
the tumor. We report a case of forty year old woman with 
intralabyrinthine schwannoma presenting with mixed hearing 
loss in left ear, tinnitus and single episode of vertigo. The 
diagnosis of mixed hearing loss was based on the results of 
audiologic test, while the schwannoma was diagnosed from 
magnetic resonance imaging. During the three year follow-up, 
the mixed hearing loss progressed into sensorineural became 
one. The patient did not report vertigo and no tumor growth 
was noted in magnetic resonance imaging. We describe the 
symptoms, diagnostic problems and the management options 
for intralabyrinthine schwannoma.
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WSTĘP

	 Jednym	ze	schorzeń	uwzględnianych	w	diagno-
styce	niedosłuchu	czuciowo-nerwowego	jest	osło-
niak	nerwu	przedsionkowo-ślimakowego	(nerwiak	
osłonkowy	nerwu	VIII	– vestibular schwannoma).	
Guz	ten	rozwija	się	z	komórek	osłonki	Schwanna,	
przeważnie	 z	 przedsionkowej	 części	 nerwu	 VIII,	
w	przewodzie	słuchowym	wewnętrznym,	najczęś-
ciej	w	miejscu,	w	którym	zrąb	glejowy	otaczający	
nerw	po	wyjściu	z	pnia	mózgu	przechodzi	w	osłonkę	
Schwanna,	 zwanym	 strefą	 Obersteinera-Redlicha	
[1,2].	Objawia	 się	 najczęściej	 jednostronnym	 po-

stępującym	 niedosłuchem	 odbiorczym	 o	 lokali-
zacji	pozaślimakowej,	szumami	usznymi	o	różnej	
częstotliwości,	rzadziej	gwałtownie	narastającymi	
objawami	błędnikowymi,	spowodowanymi	upośle-
dzeniem	krążenia	w	tętnicy	słuchowej	wewnętrznej	
przez	rosnący	guz	[1].
	 W	pracy	przedstawiono	przebieg	kliniczny	osło-
niaka	 nerwu	 przedsionkowo-ślimakowego,	 który	
rozwinął	 się	 wewnątrz	 błędnika	 i	 był	 przyczyną	
postępującego	niedosłuchu,	początkowo	o	charak-
terze	 mieszanym,	 przechodzącego	 w	 niedosłuch	
odbiorczy.
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na	ocenę	piramid	kości	skroniowych	w	warstwach	
0,6/0,3	mm	w	oknie	tkankowym	i	kostnym	oceniane	
z	zastosowaniem	rekonstrukcji	wielopłaszczyznowej	
i	opcji	wirtualnej	endoskopii	ucha	środkowego	nie	
wykazało	 odchyleń	 w	 zakresie	 ucha	 środkowego	
i	kostnych	struktur	ucha	wewnętrznego.
	 Badanie	 rezonansu	 magnetycznego	 głowy	 po	
podaniu	środka	kontrastowego	wykonano	stosując	
sekwencje	FAST,	FST,	FLAIR	uzyskując	obrazy	T1	
i	T2-zależne	przed	i	po	dożylnej	iniekcji	paramag-
netycznego	 środka	 kontrastowego	 oraz	 sekwencji	
EXPRESS	umożliwiającą	ocenę	struktur	podnamio-
towych	w	obrazach	silnie	T2-zależnych	w	warstwach	
0,7	mm.	W	obrębie	błędnika	błoniastego	ucha	le-
wego,	w	okolicy	przedsionka,	w	obrazach	silnie	T-2	
zależnych	uwidoczniono	obszar	o	niskim	sygnale	
na	tle	wysokiego	sygnału	endolimfy,	średnicy	ok.	
6	mm,	z	widocznym	w	obrazach	T1-zależnych	nie-
wielkim	wzmocnieniem	kontrastowym,	odpowiada-
jący	osłoniakowi	wewnątrzbłędnikowemu	(ryc.	2).	
W	kolejnych	dwóch	badaniach	MR	wykonanych	po	
roku	oraz	dwóch	latach	od	pierwszego	badania	nie	
wykazano	progresji	guza.

OPIS PRZYPADKU

	 Czterdziestoletnia	kobieta	zgłosiła	się	z	powodu	
utrzymującego	się	od	dwóch	miesięcy	niedosłuchu	
w	uchu	lewym,	szumu	oraz	pojedynczego	epizodu	
zawrotów	 głowy.	 W	 badaniu	 otoskopowym	 nie	
stwierdzono	 zmian	 patologicznych.	 Chora	 nego-
wała	uraz	głowy	oraz	zapalenia	uszu	w	przeszłości.	
W	badaniu	audiometrii	tonalnej	stwierdzono	niedo-
słuch	typu	mieszanego	ze	średnim	ubytkiem	słuchu	
dla	częstotliwości	0,5,	1,	2,	4	kHz	wynoszącym	55	
dB,	z	krzywą	progową	dla	przewodnictwa	kostne-
go	opadającą	w	kierunku	częstotliwości	wysokich	
(ryc.	1).	Tympanogram	przedstawiał	krzywą	 typu	
A	oraz	brak	odruchu	z	mięśnia	strzemiączkowego	
w	 stymulacji	 kontralateralnej	 dla	 częstotliwości	
2	 i	4	kHz.	Dla	częstotliwości	0,5	 i	1	kHz	odruch	
występował	przy	natężeniu	dźwięku	wynoszącym	
100	dB,	przy	niedosłuchu	50	dB,	co	przemawiało	
za	występowaniem	dodatniego	objawu	wyrówna-
nia	głośności	i	lokalizacją	ślimakową	uszkodzenia	
słuchu.
	 Badanie	słuchowych	potencjałów	wywołanych	
pnia	mózgu	wykazało	wydłużenie	latencji	fali	I	i	III	
w	 stosunku	 do	 ucha	 zdrowego.	 Wartości	 latencji	
wykazały	dla	fali	I	1,70	ms	w	uchu	zdrowym	i	1,96	
ms	w	uchu	chorym,	a	dla	fali	III	odpowiednio	3,64	
ms	i	3,90	ms,	przy	prawidłowej	długości	interwałów	
fali	I–III,	oraz	obniżenie	amplitudy	fali	V	0,15	uV	
w	porównaniu	do	0,21	uV	w	uchu	zdrowym.
	 Badanie	 tomografii	 komputerowej	 podstawy	
czaszki	w	warstwach	1,25	mm	przed	i	po	podaniu	
środka	 kontrastowego	 z	 rekonstrukcją	 celowaną	
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Ryc.	1.	Wyjściowy	audiogram	tonalny

Ryc.	2.	Obraz	T1	i	T2	wewnątrzbłędnikowego	osłoniaka	
w	badaniu	rezonansu	magnetycznego	(strzałki)

	 W	kontrolnych	badaniach	audiometrii	tonalnej	
odnotowano	pogorszenie	słuchu	ze	średnim	ubyt-
kiem	słuchu	dla	częstotliwości	0,5,	1,	2,	4	kHz	wy-
noszącym	odpowiednio:	60dB	–	po	miesiącu,	67,5	
dB	–	po	sześciu	miesiącach,	80	dB	–	po	dwóch	latach	
obserwacji.	W	dwóch	pierwszych	badaniach	niedo-
słuch	miał	charakter	mieszany	zaznaczony	w	zakre-
sie	niskich	oraz	średnich	częstotliwości.	W	ostatnim	
badaniu	był	to	niedosłuch	typu	odbiorczego	(ryc.	3).	
Ze	względu	na	stabilny	obraz	osłoniaka	w	badaniu	
rezonansu	 magnetycznego	 w	 ponad	 dwuletniej	
obserwacji,	brak	upośledzających	funkcjonowanie	
zawrotów	głowy	oraz	wybór	chorej,	odstąpiono	od	
leczenia	operacyjnego	na	tym	etapie	choroby.
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DYSKUSJA

	 Osłoniak	wewnątrzbłędnikowy	(intralabyrinthi-
ne schwannoma	–	ILS)	powstaje	w	zakończeniach	
nerwu	przedsionkowo-ślimakowego	dochodzących	
do	wrzecionka	ślimaka,	plamek	woreczka	i	łagiew-
ki,	 grzebieni	 bańkowych	 kanałów	 półkolistych.	
Jest	łagodnym	guzem	rozwijającym	się	z	komórek	
Schwanna	tworzących	osłonkę	nerwu	[3].	Występo-
wanie	nowotworu	wewnątrz	błędnika	wykazano	w	
0,1%	przebadanych	pośmiertnie	kości	skroniowych	
[4].	Stanowi	on	około	10%	wszystkich	osłoniaków	
nerwu	VIII	stwierdzanych	w	badaniach	rezonansu	
magnetycznego,	przeprowadzonych	w	ośrodkach	zaj-
mujących	się	obrazowaniem	kości	skroniowych	[3].	
Klasyfikacja	 osłoniaków	 wewnątrzbłędnikowych	
została	zaproponowana	w	2004	r.	[5].	Guzy	zostały	
podzielone	na	wewnątrzprzedsionkowe,	wewnątrz-
ślimakowe,	 wewnątrzprzedsionkowo-wewnątrz-
ślimakowe,	 przezwrzecionkowe,	 przezplamkowe,	
przezuszne	oraz	bębenkowo-błędnikowe.	Pierwszy	
przypadek	wewnątrzbłędnikowego	osłoniaka	nerwu	
VIII	został	odkryty	podczas	autopsji	w	kości	skro-
niowej	chorego	z	zespołem	Reclinghausena	i	opisany	
w	1917	 r.	 [6].	W	 latach	 siedemdziesiątych	XX	w.	
osłoniaki	wewnątrzbłędnikowe	nerwu	przedsion-
kowo-ślimakowego	były	stwierdzane	przypadkowo	
podczas	labiryntektomii	wykonywanych	z	powodu	
upośledzających	funkcjonowanie	zawrotów	głowy	u	
chorych	z	podejrzeniem	choroby	Ménière’a	[7,8].

	 Przedoperacyjne	 rozpoznanie	 osłoniaka	 we-
wnątrzbłędnikowego	stało	się	możliwe	dzięki	roz-
wojowi	diagnostyki	obrazowej,	zwłaszcza	rezonansu	
magnetycznego.	 Stwierdzenie	 wewnątrzbłędniko-
wej,	 dobrze	 ograniczonej	 masy	 hiperintensywnej	
w	obrazie	T1-zależnym,	wzmacniającej	sygnał	po	
podaniu	 środka	kontrastowego	 (gadolin)	oraz	hi-
pointensywnej	w	obrazie	T2-zależnym	potwierdza	
rozpoznanie.	Taki	obraz	należy	różnicować	w	pierw-
szej	 kolejności	 z	 zapaleniem	błędnika,	w	którym	
obszar	wzmocnienia	sygnału	ma	nieostre	granice,	
częściej	obejmuje	cały	obszar	ślimaka	lub	ślimaka	
i	 przedsionka	 i	 staje	 się	 słabszy	 oraz	 ostatecznie	
zanika	w	badaniach	kontrolnych	[3].
	 Nie	 ma	 jednoznacznych	 kryteriów	 audiolo-
gicznych	 uzasadniających	 rozpoznanie	 osłoniaka	
wewnątrzbłędnikowego	 [9].	Gersdorff	 i	wsp.	 [10]	
stwierdzili	 wydłużenie	 latencji	 fali	 I	 w	 badaniu	
słuchowych	 potencjałów	 wywołanych	 pnia	 móz-
gu,	natomiast	w	przypadku	prezentowanym	przez	
Nishimura	 i	wsp.	 [9]	wynik	badania	potencjałów	
słuchowych	wywołanych	z	pnia	mózgu	był	prawid-
łowy.	Najczęstszy	objaw	kliniczny	ILS	to	niedosłuch,	
zazwyczaj	 postępujący,	 rzadziej	 nagła	 głuchota.	
Postępujące	 upośledzenie	 słuchu,	 które	 prowadzi	
do	powstania	głębokiego	niedosłuchu	odbiorczego	
lub	całkowitej	głuchoty	może	w	pewnych	etapach	
choroby	przyjmować	charakter	niedosłuchu	o	typie	
mieszanym.	 Hallpike	 [11]	 tłumaczy	 to	 zjawisko	
możliwością	 upośledzenia	 ruchów	 płytki	 strze-
miączka	 przez	 guz,	 zwłaszcza	 wtedy,	 gdy	 jest	 on	
zlokalizowany	wewnątrz	przedsionka.	U	większości	
chorych	 występują	 szumy	 uszne,	 zazwyczaj	 nie-
pulsujące.	Mogą	wystąpić	również	zawroty	głowy	
epizodyczne	 lub	 upośledzające	 funkcjonowanie	
chorego.	Charakter	i	kolejność	występowania	obja-
wów	w	przebiegu	choroby,	często	przypominających	
obserwowane	w	chorobie	Ménière’a,	związane	są	
z	 pierwotną	 lokalizacją,	 ewentualnym	 wzrostem	
i	kierunkiem	 szerzenia	 się	 guza	oraz	powstaniem	
wtórnego	 wodniaka	 błędnika	 błoniastego	 [12].	
Według	Tietelman	i	wsp.	[3],	guz	najczęściej	rozwija	
się	w	obrębie	ślimaka	(80,7%),	zwykle	w	obszarze	
schodów	bębenka,	między	zakrętem	podstawnym	
a	środkowym,	rzadziej	występuje	on	w	przedsionku	
lub	kanałach	półkolistych	(13,5%)	oraz	jednocześ-
nie	w	ślimaku	i	przedsionku	(5,8%).	Inne	wyniki	
podają	Jia	i	wsp.	[13],	według	których	największą	
grupę	stanowią	osłoniaki	wewnątrzprzedsionkowe,	
następnie	kolejno	wewnątrzślimakowe	i	przezwrze-
cionkowe.
	 Osłoniak	jest	nowotworem	łagodnym.	Powolny	
wzrost	można	stwierdzić	u	ponad	50%	chorych	[3].	
Guz	może	stopniowo	wypełniać	ucho	wewnętrzne,	
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Ryc.	3.	Postępujący	niedosłuch	w	kolejnych	badaniach	au-
diometrii	tonalnej.	Krzywe	przewodnictwa	powietrznego:	
1.	wyjściowa,	2.	po	miesiącu,	3.	po	sześciu	miesiącach,	
4.	po	dwóch	latach	obserwacji
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szerzyć	się	w	kierunku	przewodu	słuchowego	we-
wnętrznego	lub	do	jamy	bębenkowej	[14].
	 Postępowanie	terapeutyczne	u	chorych,	u	któ-
rych	na	podstawie	badania	rezonansu	magnetycz-
nego	stwierdzono	obecność	wewnątrzbłędnikowego	
osłoniaka	nerwu	VIII	jest	kontrowersyjne	i	zależy	
od	wieku	chorego	oraz	stopnia	nasilenia	objawów	
[15].	Leczenie	operacyjne	zalecane	jest	w	przypadku	
upośledzających	funkcjonowanie	zawrotów	głowy	
oraz	 u	 ludzi	 młodych	 z	 głębokim	 niedosłuchem	
lub	głuchotą.	Chirurgiczne	usunięcie	guza	należy	
rozważyć	 również	 w	 przypadku	 udokumentowa-
nego	w	badaniach	obrazowych	szerzenia	się	guza	
w	kierunku	przewodu	słuchowego	wewnętrznego.	
Progresja	guza	w	tych	przypadkach	prowadzić	może	
ostatecznie	do	konieczności	otwarcia	worka	opono-
wego	podczas	operacji.	Postępowanie	zachowawcze	
jest	zalecane	u	pacjentów	powyżej	65	roku	życia,	
u	 chorych	z	 zachowanym	słuchem,	w	przypadku	
udokumentowanego	w	badaniach	obrazowych	bra-
ku	wzrostu	guza	oraz	niewystępowania	upośledza-
jących	funkcjonowanie	zawrotów	głowy.	Ta	grupa	

chorych	wymaga	regularnych	kontrolnych	badań	re-
zonansu	magnetycznego,	aby	odpowiednio	wcześnie	
wykryć	ewentualne	szerzenie	się	guza	w	kierunku	
przewodu	słuchowego	wewnętrznego.	W	 leczeniu	
operacyjnym	wykorzystuje	 się	dojście	przezuszne	
(transotic	 approach),	 które	 umożliwia	 usunięcie	
guza	z	zakrętów	ślimaka	i	przestrzeni	przedsionka	
oraz	dojście	przez	wyrostek	sutkowaty	(transmastoid	
labiryntectomy)	u	chorych	z	izolowanym	zajęciem	
przedsionka	[15].
	 Reasumując,	 wewnątrzbłędnikowe	 osłoniaki	
nerwu	przedsionkowo-ślimakowego	powinny	być	
uwzględnione	 w	 diagnostyce	 różnicowej	 jedno-
stronnego	niedosłuchu,	szumów	usznych	i	zawrotów	
głowy.	 Rozpoznanie	 jest	 możliwe	 na	 podstawie	
badania	 rezonansu	 magnetycznego.	 Postępowanie	
terapeutyczne	w	przypadkach	osłoniaka	wewnątrz-
błędnikowego	jest	uzależnione	od	wieku	chorego,	
objawów	klinicznych	oraz	lokalizacji	i	tempa	wzro-
stu	 guza.	 Wewnątrzbłędnikowy	 osłoniak	 nerwu	
przedsionkowo-ślimakowego	 może	 objawiać	 się	
niedosłuchem	typu	mieszanego.
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