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rozwój tego nowotworu w czasie może być różnoraki, jak napisali 
Rengachary i Suskind: ‘niektórzy od oponiaka umierają, a inni z 
nim’[3]. Szczególnie trudnym więc jawi się rozpoznanie tego no-
wotworu w miejscu nietypowym, bez charakterystycznych cech 
w badaniach z zakresu diagnostyki obrazowej [4].

OPIS PRZYPADKU

Historia choroby 55-letniego pacjenta rozpoczęła się niespełna 2 
lata temu, kiedy chory postanowił zgłosić się do lekarza z powo-
du pogorszenia słuchu w uchu prawym i okresowo nawracających 
szumów usznych o charakterze niskoczęstotliwościowym, a także 
epizodycznych zaburzeń równowagi.  W toku diagnostyki zdecy-
dowano się na wykonanie badania MRI, w którym opisano zmianę 
wypełniającą przewód słuchowy wewnętrzny po stronie prawej. 
Na podstawie charakterystycznych cech w badaniu obrazowym, 
takich jak regularny, kulisty kształt guza, którego masa zajmowa-
ła również dno przewodu słuchowego wewnętrznego, jak i jedno-
rodnego wzmocnienia kontrastowego w obrazach T1 zależnych, 

SKRótY

MRI – Magnetic Resonance Imaging 
CPA – Cerebello-Pontine Angle 
IAM – Internal Acoustic Meatus 
WHO – World Health Organization 
AT – Audiometria Tonalna 
AS – Audiometria Słowna

WStĘP

Oponiaki (łac. meningioma) są jednymi z najczęstszych nowotwo-
rów wykrywanych w przestrzeni wewnątrzczaszkowej, zwłaszcza 
nadnamiotowo. W znakomitej większości są to nowotwory łagod-
ne (stopień I wg WHO), lecz mogą również być klasyfikowane jako 
stopień II lub III, jak np. w przypadku rozpoznania histopatolo-
gicznego oponiaka atypowego czy anaplastycznego [1]. Zazwyczaj 
są to guzy kuliste, otoczone torebką, uciskające elementy mózgo-
wia znajdujące się wkoło jednak ich nienaciekające [2]. Naturalny 
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nie słuchu, szumy uszne i zaburzenia równowagi. Ponadto w artykule przedyskutowany zostaje rozwój i diagnostyka oponia-
ka, a także możliwość jego leczenia w kontekście tak osobliwej lokalizacji.
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features. In this article, we present a case report of a patient with a meningioma of an internal acoustical meatus resembling 
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skorelowanych z jednostronnym pogorszeniem słuchu i szumami 
usznymi wysunięto podejrzenie schwannoma nerwu przedsionko-
wo-ślimakowego w stadium T1 (ryc. 1). Choremu przedstawiono 
możliwości dalszego postępowania, takie jak strategia ‘wait and 
scan’, radioterapia i chirurgiczne usunięcie zmiany. 

Pacjent zgłosił się do Kliniki Otolaryngologii WUM we wrześniu 
2018 roku celem przeprowadzenia operacji i usunięcia guza z do-
stępu przez środkowy dół czaszki. Przed operacją wykonano ba-
dania audiometrii tonalnej, impedancyjnej i słownej, w których 
wykryto niedosłuch odbiorczy stopnia znacznego na wysokich 
częstotliwościach w uchu prawym, jak również lekki niedosłuch 
odbiorczy w uchu lewym (ryc. 2). Badanie audiometrii impedan-
cyjnej nie wykazało odchyleń od normy, natomiast w badaniu AS 
(ryc. 3) zaznaczyło się pogorszenie zrozumiałości słów w uchu 
prawym. Chory świadom możliwych powikłań zdecydował się na 
operację. W czasie zabiegu o przebiegu typowym zauważono iż 
guz jest twardy, trudno się preparuje i makroskopowo nie przypo-
mina schwannoma, lecz z dużym prawdopodobieństwem jest to 
oponiak pozrastany silnie z mankietem opony twardej znajdują-
cym się wewnątrz IAM, szczególnie z okolicy jego dna. By usunąć 
całkowicie masę guza, ze względu na śródoperacyjne podejrzenie 
oponiaka, podjęto decyzję o przecięciu nerwów przedsionkowych 
i ślimakowego, otwarcie bańki kanału półkolistego przedniego, a 
także czasowy re-routing nerwu twarzowego. Materiał oddano 
do badania histopatologicznego, które potwierdziło podejrzenie 
oponiaka. Po operacji stwierdzono niedowład nerwu twarzowe-
go stopnia V w skali House’a-Brackmanna, utratę słuchu w uchu 
prawym i zawroty głowy o charakterze wirowania. Chory został 
wypisany do domu w 7. dobie po operacji w stanie ogólnym do-
brym. W okresie pooperacyjnym, jeszcze w czasie hospitaliza-
cji, rozpoczęta została rehabilitacja ruchowa mięśni mimicznych 
twarzy, która kontynuowana do chwili obecnej (ostatnia kontrola 
- 10.12.2018) spowodowała polepszenie się funkcji nerwu twarzo-
wego (stopień III w skali House’a -Brackmanna). Zawroty głowy 
o charakterze obwodowym zupełnie ustąpiły po około miesiącu 
od operacji. Obecnie pozostaje pod opieką przyszpitalnej Porad-
ni Otolaryngologicznej. 

DYSKUSJA

Oponiaki to grupa nowotworów wywodzących się z nabłonka opo-
ny pajęczej [4]. W zdecydowanej większości są guzami łagodny-
mi, klasyfikowanymi jako stopień I wg WHO [1]. Stanowią jedną 
z częstszych wewnątrzczaszkowych zmian nowotworowych - od-
powiadają za około 12.5% guzów tej części ciała [2, 5]. W jamie 
czaszki lokalizują się najczęściej w pobliżu zatok opony twardej 
oraz miejsc wyjścia nerwów czaszkowych [6]. 

Kąt mostowo-móżdżkowy (CPA) jest przestrzenią, w której opo-
niaki stanowią drugą, za schwannoma, najczęstszą grupę nowo-
tworów [5, 7]. W okolicy tej można wyróżnić oponiaki znajdujące 
się do przodu oraz do tyłu od otworu słuchowego wewnętrznego. 
W literaturze anglojęzycznej określane są one odpowiednio jako 
„premeatal” oraz „retromeatal” [5]. Oponiaki tylnego dołu czasz-
ki najczęściej obejmują tylną powierzchnię części skalistej kości 
skroniowej, otwór wielki, stok, namiot i „cerebellar convexity” [2]. 
Typowym miejscem przyczepu guza na tylnej powierzchni pira-
midy jest otwór słuchowy wewnętrzny, otwór szyjny, bruzda za-
toki skalistej górnej lub bruzda zatoki skalistej dolnej [8]. W bar-
dzo rzadkich przypadkach oponiaki mogą rozwijać się wewnątrz 
przewodu słuchowego wewnętrznego (IAC) lub rozrastać się wtór-
nie do jego światła [9]. Takie umiejscowienie nowotworu stanowi 
wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne w związku z podobień-
stwem do obrazu klinicznego i radiologicznego schwannoma ner-
wu przedsionkowo-ślimakowego [2, 10, 11]. 

Oponiaki stanowiąc grupę nowotworów w znaczącej większości 
łagodnych, nie wykazują tendencji do przerzutowania. Ich objawy 
wynikają z miejscowego wzrostu guza skutkującego uciskiem na 
okoliczne struktury nerwowe oraz naczyniowe [11, 12]. W przy-
padku lokalizacji w kącie mostowo-móżdżkowym, najczęstszymi 
objawami oponiaków są: szumy uszne, utrata słuchu, porażenie 
nerwu twarzowego, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, neu-
ralgia nerwu trójdzielnego [11-13]. Diagnostyka radiologiczna 
oponiaków skupia się na obrazowaniu metodą rezonansu magne-
tycznego (MRI) [14, 15]. Cechy charakteryzujące oponiaki CPA w 

Ryc. 1.  Obraz MRI guza przewodu słuchowego wewnętrznego w sekwencjach: a –FIESTA, w przekroju poprzecznym; b- T1 z kontrastem w przekroju poprzecznym; c – T1 z 
kontrastem w przekroju czołowym.
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badaniach MRI to: szeroka podstawa guza, kulisty kształt, objaw 
„dural tail” (ogona oponowego), izointensywność sygnału względem 
kory mózgu w sekwencjach T1 i T2-zależnych oraz silne wzmoc-
nienie kontrastowe [9, 15]. Obrazowanie techniką tomografii kom-
puterowej może być przydatne do stwierdzenia hiperostozy kości 
skroniowej oraz wapnienia wewnątrzguzowego [2, 6, 9, 15]. Biorąc 
po uwagę powyższe czynniki, prawidłowa diagnoza jest możliwa 
do postawienia przed operacją w większości przypadków [4, 11].

Oponiaki rozwijające się w świetle przewodu słuchowego wewnętrz-
nego stanowią osobliwą rzadkość, w związku z czym istnieje nie-
wiele doniesień naukowych prezentujących tę grupę nowotworów 
[2, 4, 7]. W trakcie diagnostyki tych guzów, należy mieć na uwadze 
podobieństwo kliniczne i radiologiczne do najczęstszych nowotwo-
rów IAM, czyli schwannoma. Charakterystyczne cechy oponiaków 
w MRI są często trudne, bądź wręcz niemożliwe do uchwycenia 
w przypadku ich wewnątrzprzewodowego wzrostu [2]. Różnico-
wanie pomiędzy schwannoma a oponiakiem IAM jest jednym z 
elementów pomagających chirurgowi w opracowaniu właściwego 
postępowania operacyjnego [14]. Operacyjne usunięcie guza sta-
nowi podstawowy sposób leczenia. Najważniejszym celem postę-
powania jest całkowite usunięcie guza bez utraty funkcji nerwu 
twarzowego oraz słuchu [2]. Decydujące znaczenie przy wyborze 
dostępu chirurgicznego do oponiaka IAC mają dwa czynniki: obraz 
radiologiczny oraz stopień zachowania użyteczności społecznej 
słuchu. Możliwości dotarcia do guza przewodu słuchowego we-
wnętrznego i kąta mostowo-móżdżkowego obejmują 3 podsta-
wowe dostępy chirurgiczne: przez środkowy dół czaszki (middle 
fossa approach), przezbłędnikowy (translabirynthine approach) 
oraz zaesowaty (retrosigmoid approach) [2, 12, 13]. Prawidłowe, 
lub nieznacznie odchylone od normy wyniki badań audiometrycz-
nych powinny naprowadzać chirurga na wybór dostępu umożli-
wiającego zachowanie słuchu u pacjenta. W przypadku znacznej 
utraty słuchu lub głuchoty, najlepszy dostęp do guza zapewnia 
dostęp przezbłędnikowy, a w przypadku prawidłowych wyników 
badań audiometrycznych metodą z wyboru jest resekcja z dostępu 
przez środkowy dół czaszki [12]. Niecałkowite usunięcie oponiaka 
wiąże się zwykle z jego wznową. Czyni to operację tym cięższą, 
ponieważ wymaga od chirurga niemałej dokładności i staranności 
w trakcie resekcji guza zwłaszcza mając na względzie sąsiedztwo 
struktur takich jak nerw twarzowy czy przedsionkowo-ślimakowy 
[2]. Całkowite usunięcie guza w opisanym przypadku wymagało 
poszerzenia dostępu przez środkowy dół czaszki w taki sposób, 

że nie można było zachować słuchu. Derutacja nerwu twarzowe-
go pozwoliła na odcięcie guza od dna przewodu słuchowego we-
wnętrznego i zachowanie ciągłości tego nerwu. 

PODSUMOWAnIe

1.  Oponiak jako przyczyna guza w przewodzie słuchowym we-
wnętrznym występuje kazuistycznie i może w badaniu MRI 
imitować obraz schwannoma tej okolicy. 

2.  Cechy oponiaka w przewodzie słuchowym wewnętrznym mogą 
być potwierdzone dopiero podczas zabiegu operacyjnego. Po-
szerzenie dostępu umożliwia całkowite usunięcie takiego guza.

Ryc. 2.  Wynik badania audiometrii tonalnej.

Ryc. 3.  Wynik badania audiometrii słownej.
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