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STRESZCZENIE:    Artykuł stanowi opis przypadku 42-letniej kobiety z  jatrogenną przepukliną oponowo-mózgową kości skroniowej. 
Pacjentka była leczony operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego bez uzyskania spodziewanej 
poprawy. Pomimo pojawienia się nowych objawów pooperacyjnych, nie przeprowadzono oceny radiologicznej i przez 
kolejne lata stosowane były niewłaściwe leczenie. Autorzy omawiają problemy diagnostyczne i chirurgiczne leczenie 
przepukliny oponowo-mózgowej kości skroniowej. 

SŁOWA KLUCZOWE:   przepuklina oponowo-mózgowa, kość skroniowa, płynotok uszny

ABSTRACT:   This article presents a case of 42-year-old woman with the iatrogenic transtemporal meningoencephalic herniation. 
The patient was treated surgically because of chronic otitis media without an expected improvement. Despite new 
signs and symptoms that appeared after the surgery, no radiological assessment was performed and for another 
years a wrong treatment was conducted. The authors present diagnostic problems and surgical treatment of menin-
goencephalic herniation of the temporal bone. 
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WSTĘP

Przepuklina mózgowo-oponowa kości skroniowej jest cho-
robą występującą rzadko, o potencjalnie niebezpiecznym dla 
zdrowia i życia chorego przebiegu i wymagającą interwencji 
chirurgicznej. Jej istota polega na przemieszczeniu się zawar-
tości jamy czaszki do przestrzeni kości skroniowej, a wrotami 
tego przemieszczenia są ubytki w podstawie czaszki. Zawartość 
worka przepukliny mogą stanowić opony mózgu (przepukli-
na oponowa) lub opony wraz z tkanką mózgową (przepukli-
na oponowo-mózgowa) [1]. Przepuklina oponowo-mózgowa 
środkowego dołu czaszki występuje w miejscu, gdzie tkanka 
kostna jest najcieńsza, tzn. na poziomie pokrywki wyrostka 
lub pokrywki jamy bębenkowej. Tam również dochodzi do 
bezpośredniego nacisku przez ciężar płata skroniowego mó-

zgu. Zdecydowanie rzadziej stwierdza się przepuklinę tylne-
go dołu czaszki [2].

Bezpośredni kontakt pomiędzy strukturami ucha środkowego 
a przestrzenią podpajęczynówkową może prowadzić do zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu i ropnia mózgu. 
Tkanka mózgowa uwięźnięta w worku przepuklinowym może 
być przyczyną padaczki [2–4]. Obecnie – dzięki antybiotyko-
terapii, nowoczesnym metodom obrazowania radiologicznego 
i mikrochirurgii – udaje się uniknąć powyższych komplikacji. 

Artykuł przedstawia opis przypadku nabytej przepukliny opo-
nowo-mózgowej kości skroniowej, która powstała w przebie-
gu leczenia chirurgicznego przewlekłego prostego zapalenia 
ucha środkowego.
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OPIS PRZYPADKU

Czterdziestodwuletnia pacjentka została przyjęta do Kliniki 
Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
w celu leczenia operacyjnego przepukliny oponowo-mózgo-
wej kości skroniowej prawej. Chora od 2009 roku była leczo-
na z powodu niedosłuchu przewodzeniowego i bólu ucha po 
stronie prawej w przebiegu przewlekłego prostego zapalenia 
ucha środkowego. W 2010 roku w jednym z ośrodków wyko-
nano u niej tympanoplastykę typu zamkniętego. Operacja nie 
przyniosła poprawy słuchu, więc rok później pacjentkę reope-
rowano, również nie uzyskując poprawy. W krótkim czasie po 
ostatnim zabiegu operacyjnym u chorej pojawiły się dodatko-
we objawy: stała obecność wysięku w uchu środkowym, szum 
uszny o niskiej częstotliwości oraz uczucie pełności w uchu 
prawym. Chorą skierowano do dalszego leczenia do innego 
ośrodka, gdzie rozpoznano przewlekłe wysiękowe zapalenie 
ucha środkowego prawego. Przez kolejne 5 lat przeprowadzono 
czterokrotnie zabieg drenażu wentylacyjnego po stronie prawej 
oraz septokonchoplastykę. Leczenie nie przyniosło oczekiwa-
nej poprawy. Dołączyły się kolejne objawy: uczucie tętnienia 
w uchu, zawroty głowy, bóle głowy, stały wyciek bezbarwne-
go płynu z ucha prawego oraz niedowład nerwu twarzowego 
prawego oceniany na II stopień w skali House’a-Brackmanna. 
Nasilenie dolegliwości było podstawą do wykonania badań 
obrazowych. Tomografia komputerowa wykazała po stronie 
prawej ubytek w stropie piramidy kości skroniowej szeroko-
ści do 15 mm, przez który do piramidy wpuklał się hipoden-
syjny obszar tkanki mózgowej o wymiarach 22x18 mm wraz 
z płynem mózgowo-rdzeniowym. W wykonanym badaniu MR 
potwierdzono ubytek kostny górnej powierzchni piramidy ko-
ści skroniowej i obecność przepukliny oponowo-mózgowej.

Przy przyjęciu do Kliniki Otolaryngologii WUM głównymi 
dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjentkę były: szumy 
uszne o niskiej częstotliwości, niedosłuch prawostronny, pły-
notok uszny oraz uczucie niestabilności podłoża. W badaniu 
otoskopowym stwierdzono obecność drenu wentylacyjnego 
typu Paparella w błonie bębenkowej i stały, pulsacyjny wy-
pływ bezbarwnego płynu. W trakcie badania laryngologicz-
nego nie stwierdzono zaburzeń czynność nerwu twarzowego. 
Audiometria tonalna ujawniła niedosłuch typu mieszanego 
stopnia średniego. Powtórne badanie MR wykazało wpukla-
nie się worka oponowego (na około 14 mm) z zawartością 
płynu mózgowo-rdzeniowego i tkanki nerwowej (2–3 mm 
poniżej wrót przepukliny) do tylnej części jamy bębenkowej 
i wyrostka sutkowego przez ubytek kostny środkowego dołu 
czaszki (ok. 10 mm). Innych patologii w obrębie mózgowia 
nie stwierdzono. W wykonanym badaniu tomografii kom-
puterowej stwierdzono niewielką ilość płynu w jamie bęben-
kowej przy błonie bębenkowej – nie można było wykluczyć 

uciśnięcia łańcucha kosteczek słuchowych przez worek prze-
pukliny. W strukturach ucha wewnętrznego nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

Po przygotowaniu pacjentki wykonano w znieczuleniu ogól-
nym tympanoplastykę typu zamkniętego. W trakcie zabiegu 
stwierdzono dużą przepuklinę oponowo-mózgową wypełnia-
jącą wyrostek sutkowy. Przepuklinę odprowadzono, do rekon-
strukcji ubytku kostnego wykorzystano chrząstkę małżowiny 
usznej oraz mięsień skroniowy. Usunięto dren wentylacyjny 
z błony bębenkowej. Chora po operacji nie zgłaszała cech pły-
notoku, negowała dolegliwości bólowe, zawroty głowy. W 8. 
dobie pooperacyjnej pacjentka w stanie ogólnym i miejscowym 
dobrym została wypisana z kliniki.

OMÓWIENIE

Podział przepuklin rozróżnia przepukliny spontaniczne i na-
byte. Pierwszą grupę stanowią przepukliny wrodzone ujawnia-
jące się w dzieciństwie, a także te rozpoznawane przypadkowo 
u osób dorosłych. Dehiscencje kości skroniowej u osób doro-
słych mogą mieć podłoże idiopatyczne. Zwiększone ciśnienie 
wewnątrzczaszkowe sprzyja ścieńczaniu tkanki kostnej [1, 5, 
6]. Do drugiej grupy zaliczamy przepukliny powstające w wy-
niku przewlekłego zapalenia ucha środkowego (z perlakiem lub 
bez), w efekcie urazu głowy ze złamaniem kości skroniowej, 
po przebytych operacjach ucha środkowego bądź w przebiegu 
choroby nowotworowej [2, 5, 6]. 

Przepuklina oponowo-mózgowa kości skroniowej charakte-
ryzuje się uczuciem pełności w uchu, pogorszeniem słuchu, 
płynotokiem usznym, obecnością tętniącej tkanki w obrębie 
kości skroniowej czy objawami wysiękowego zapalenia ucha 
środkowego [2–4]. Do rzadszych objawów należą: szum uszny, 
niedowład nerwu twarzowego, drgawki, bóle głowy, neural-

Ryc. 1.  Wynik badania audiometrii tonalnej przedstawiający niedosłuch typu 
przewodzeniowego.
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gia nerwu trójdzielnego, zaburzenia równowagi, zaburze-
nia widzenia [2, 4, 5, 6]. W szczególności czujność powinien 
wzbudzić stały płynotok uszny oraz towarzyszący powyższym 
objawom epizod zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub 
zapalenia mózgu [1–3, 5]. Jednocześnie należy zawsze roz-
ważyć możliwość istnienia przepukliny oponowo-mózgowej 
u chorych z wymienionymi objawami, u których w przeszłości 
wystąpiły czynniki mogące sprzyjać rozwojowi przepukliny 
nabytej. Typowym obrazem w otoskopii jest tętniąca masa 
lub wyciek z ucha środkowego. Jednakże u chorych podda-
nych wcześniej leczeniu operacyjnemu postawienie diagno-
zy może być trudne ze względu na niespecyficzny obraz kli-
niczny. Wyniki badań audiologicznych najczęściej wykazują 
niedosłuch przewodzeniowy, ze względu na obecność pły-
nu mózgowo-rdzeniowego lub zawartość samej przepukliny 
w jamie bębenkowej [2]. Objawy oraz wyniki badań audiolo-
gicznych mogą być mylące i dość często spotyka się błędnie 
postawioną diagnozę przewlekłego wysiękowego zapalenia 
ucha środkowego. Z tego powodu, tak jak w opisie przypad-
ku przedstawionego powyżej, spotyka się chorych z założo-
nym drenażem wentylacyjnym [7]. 

W każdym przypadku podejrzenia obecności przepukliny 
oponowo-mózgowej istotne jest wykonanie szczegółowej dia-
gnostyki obrazowej. Tomografia komputerowa o wysokiej 
rozdzielczości (HRCT) pozwala dokładnie zbadać struktury 
kostne podstawy czaszki. Przekroje osiowe są bardziej precy-
zyjne w wizualizacji przepuklin oponowo-mózgowych środ-
kowego dołu czaszki, natomiast przekroje czołowe pozwala-
ją uwidocznić rzadkie przepukliny tylnego dołu czaszki [1, 2, 
4, 5, 8]. Niestety jest to badanie niespecyficzne i nie pozwala 
odróżnić przepukliny oponowo-mózgowej od innych zmian 
miękkotkankowych w obrębie ucha środkowego, takich jak 
perlak, ziarnina czy ziarniniak cholesterolowy [2, 4, 8]. Dlate-
go najlepszym badaniem w diagnostyce przepuklin oponowo-
-mózgowych jest rezonans magnetyczny (MR). We wszystkich 
przekrojach przepuklina obrazuje się jako niewzmacniająca 
się masa, izointensywna w stosunku do tkanki mózgowej [2, 
4]. Zazwyczaj przekroje czołowe w sekwencji T2-zależnej są 
najbardziej przydatne dla rozpoznania przepukliny oponowo-
-mózgowej środkowego dołu czaszki [2]. 

Wybór metody chirurgicznego zaopatrzenia przepukliny opo-
nowo-mózgowej zależy od etiologii, lokalizacji oraz wielkości 
ubytku kości skroniowej. Znaczenie mają również wynik przed-
operacyjnej audiometrii tonalnej, obecność przewlekłego sta-
nu zapalnego ucha środkowego oraz aktywnego wycieku płynu 
mózgowo-rdzeniowego podczas operacji. Obowiązują nastę-
pujące dojścia do chirurgicznego zaopatrzenia przepukliny: 
przez wyrostek sutkowy, przez środkowy dół czaszki, dostęp 
łączący oba powyższe dojścia oraz petrosektomia boczna [9]. 

Ryc. 2.  TK kości skroniowej w przekroju osiowym, widoczny ubytek kostny 
środkowego dołu czaszki

Ryc. 3. MR głowy w przekroju osiowym, w sekwencji T2-zależnej pokazujący 
przepuklinę oponowo-mózgową po stronie prawej.
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szają ryzyko zakażenia oraz nawrotu choroby. Po przeprowa-
dzeniu tego typu operacji wymagana jest okresowa kontro-
la oraz (po roku od zabiegu) wykonanie badań obrazowych 
(TK oraz MR) [12]. 

W rekonstrukcji ubytku kostnego i opony twardej możliwe 
jest stosowanie różnych tkanek. Najlepsze rezultaty daje sto-
sowanie powięzi oraz mięśnia skroniowego, chrząstki lub kości 
ułożonych wielowarstwowo [7]. Zawartość przepukliny może 
być usunięta lub też umieszczona ponownie w jamie czaszki 
[6]. Gubbels i Nahas opisują zastosowanie cementu hydrok-
syapatytowego w celu rekonstrukcji ubytku kostnego [10, 13].

PODSUMOWANIE

Obecność przepukliny oponowo-mózgowej jest rzadką, nie-
bezpieczną dla życia i zdrowia pacjenta patologią środkowe-
go dołu czaszki. Wymaga interwencji chirurgicznej. Główny-
mi dolegliwościami są: uczucie pełności w uchu, pogorszenie 
słuchu, płynotok uszny, obecność tętniącej tkanki w obrębie 
kości skroniowej oraz objawy wysiękowego zapalenia ucha 
środkowego. Diagnostyka obrazowa opiera się na wykonaniu 
wysokiej rozdzielczości tomografii komputerowej i rezonansu 
magnetycznego. Istnieje klika metod leczenia chirurgicznego, 
a ostateczny wybór jednej z nich zależy od lokalizacji i wielko-
ści przepukliny, poziomu niedosłuchu, obecności stanu zapal-
nego w uchu środkowym.  

Sanna i wsp. proponują zastosowanie dostępu przez wyrostek 
sutkowy w przypadku niewielkich i pojedynczych ubytków 
pokrywki oraz w przypadku zachowania łańcucha kosteczek 
słuchowych. W tym przypadku sama przepuklina również jest 
mała, mimo odkrytej w większym zakresie opony twardej. Po-
zwala to na koagulację uwięźniętych tkanek i rekonstrukcję 
ubytku kości za pomocą chrząstki, pyłu kostnego i powięzi [2].

Dojście przez środkowy dół czaszki daje operatorowi moż-
liwość kontroli przedniej części pokrywki kości skroniowej. 
Zaletą jest również ochrona słuchu w wyniku braku manipu-
lacji przy łańcuchu kosteczek słuchowych oraz mniejsze ry-
zyko zakażenia z potencjalnie istniejącego stanu zapalnego 
ucha środkowego [2, 6]. Ten rodzaj dojścia wykonywany jest 
także przy mnogich oraz dużych ubytkach podstawy czasz-
ki, których powierzchnia przekracza 2 cm2. Ubytki przedniej 
i przyśrodkowej części pokrywki również są wskazaniem dla 
zastosowania tego dostępu [3]. Ze względu na większą inwa-
zyjność wielu autorów zaleca stosowanie powyższego dojścia 
tylko dla przepuklin oponowych spontanicznych z dobrze za-
chowanym słuchem [2].

Dojście łączone (przez środkowy dół czaszki i wyrostek sutkowy) 
jest proponowane przy dużych przepuklinach oponowo-mózgo-
wych z jednoczasowym stanem zapalnym ucha środkowego [6]. 
Część autorów w pierwszej kolejności wykonuje mastoidektomię 
dla potwierdzenia obecności i lokalizacji przepukliny. Następ-
nie przeprowadzana jest kraniotomia środkowego dołu czaszki 
w celu dokładnego uwidocznienia pokrywki kości skroniowej 
podczas usuwania przepukliny [10]. Istnieje również możliwość 
przeprowadzenia tego typu operacji w odwrotnej kolejności – 
początkowo kraniotomii skroniowej, a następnie mastoidektomii 
[11]. Sanna i wsp. są jednak zdania, iż dojście to nie ma żadnej 
przewagi nad pozostałymi, a ponadto umieszczenie chrząstki 
poprzez mikrokraniotomię bez bezpośredniej kontroli stwarza 
ryzyko powstania uszkodzeń opony twardej oraz krwawienia [2]. 

Petrosektomia boczna stosowana jest w przypadku rozległych 
przepuklin oponowo-mózgowych z toczącym się jednocza-
sowo procesem zapalnym w uchu środkowym. Według wie-
lu autorów jest to najbezpieczniejsza oraz najskuteczniejsza 
z dostępnych metod [2]. Zamknięcie przewodu słuchowego 
zewnętrznego, obliteracja trąbki słuchowej oraz wypełnienie 
jamy pooperacyjnej autologiczną tkanką tłuszczową zmniej-
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