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STRESZCZENIE:    Wstęp: Wrodzony perlak szczytu piramidy kości skroniowej jest rzadkim schorzeniem, które rozwija się skry-
cie, tak więc jego rozpoznanie wymaga dużej dociekliwości. Przedstawiamy opis przypadku wrodzonego perlaka 
nadbłędnikowego szczytu piramidy kości skroniowej oraz przegląd literatury.

  Metodyka: Pacjentka, lat 27, zgłosiła się z powodu postępującego niedowładu nerwu twarzowego. W badaniu otos-
kopowym stwierdzono normalną błonę bębenkową, słuch był również prawidłowy. Pomimo braku zawrotów głowy 
i  zaburzeń równowagi w  wywiadzie, badania wykazały niewyrównane obwodowe uszkodzenie układu przedsion-
kowego. Badania radiologiczne uwidoczniły zmianę o charakterze perlaka w szczycie piramidy kości skroniowej i epi-
tympanum.

  Wyniki: W  celu zachowania słuchu do usunięcia perlaka wybrano dojście przez środkowy dół czaszki. Zniszczony 
fragment nerwu twarzowego został zrekonstruowany autologicznym przeszczepem nerwu usznego wielkiego.

  Wnioski: Nowoczesne techniki obrazowania umożliwiają szczegółowe zaplanowanie zabiegu, jak również rozwój 
chirurgii podstawy czaszki, a także pozwalają na bezpieczne i radykalne usunięcie perlaków szczytu piramidy.

SŁOWA KLUCZOWE:   wrodzony perlak szczytu piramidy, porażenie nerwu twarzowego, rekonstrukcja nerwu twarzowego, dostęp przez środ-
kowy dół czaszki

ABSTRACT:   Objective: Congenital cholesteatomas of the petrous apex are rare lesions that develop insidiously, which delays di-
agnosis and requires a high index of suspicion.  A case report of supralabyrinthine congenital petrous bone cholestea-
toma and review of recent literature are presented. 

  Methods:  A 27-year-old woman presented with progressive facial palsy. Otomicroscopy did not reveal any abnor-
malities, and hearing was normal. Although there were no complaints of vertigo or instability, vestibular examina-
tions indicated a non-compensated peripheral vestibular lesion. Radiological examinations revealed a lesion in the 
petrous apex and epitympanum that had features of a cholesteatoma. 

  Results: To preserve normal hearing, the middle fossa approach was chosen for surgery. A damaged part of the facial 
nerve was reconstructed with cable graft. 

  Conclusion:  Advances in radiological imaging facilitate surgical planning, and improvements in the techniques of 
lateral skull base surgery enable safe and radical removal of petrous bone cholesteatomas with minimal morbidity  

KEYWORDS:  congenital petrosal cholesteatoma, facial nerve palsy, facial nerve reconstruction, middle fossa approach
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WSTĘP

Perlak szczytu piramidy kości skroniowej zlokalizowany przy-
środkowo w stosunku do błędnika jest rzadkim schorzeniem, 
które stanowi od 4% do 9% wszystkich zmian w obrębie szczytu 
piramidy [7, 11, 14]. Stanowią one tylko 3% wszystkich perlaków 
[20]. Tradycyjne dzielone są na nabyte i wrodzone, lecz w za-
awansowanych przypadkach ich etiologia jest trudna do ustalenia. 
Znaczna część z nich jest nabyta, rozpoczyna się w uchu środ-
kowym oraz wyrostku sutkowatym i rozprzestrzenia się wokół 
lub przez błędnik. Uważa się, że perlak wrodzony, często okre-
ślany epidermoidem, rozwija się z pozostałych po okresie pło-
dowym resztek komórek nabłonkowych – tworu nabłonkowego 
(epidermoid formation) [12, 15]. Cannoni i wsp. [3] oraz Fish [5] 
podzielają opinię, że wrodzone perlaki piramidy kości skronio-
wej zawsze rozwijają się na poziomie zwoju kolanka nerwu twa-
rzowego. W badaniach Omrana i wsp. [17] tylko 15% perlaków 
szczytu piramidy uznano za wrodzone. Większość wrodzonych 
perlaków ucha środkowego rozwija się w przednio-górnej czę-
ści jamy bębenkowej, za niezmieniona błoną bębenkową [10]. 
Wśród 63 przypadków wrodzonych perlaków prezentowanych 
przez Kojima i wsp. [9] tylko dwa były zlokalizowane w szczycie 
piramidy. Badania te potwierdzają, że wrodzony perlak pirami-
dy kości skroniowej jest rzadkim schorzeniem.

Najczęstszym objawem perlaka szczytu piramidy jest uszko-
dzenie słuchu, obserwowane nawet w 96% przypadków [1, 2, 
13, 16, 17]. Kolejnym – porażenie nerwu twarzowego wystę-
pujące u ponad połowy pacjentów [2, 13, 16, 17, 22]. Pozostałe 
objawy – zawroty głowy i zaburzenia równowagi oraz neural-
gia nerwu trójdzielnego – występują znacznie rzadziej [1, 2, 
16, 17]. Wyciek z ucha jest raczej charakterystyczny dla perla-
ków nabytych [1, 2, 16, 17]. Ponieważ perlak wrodzony rośnie 
wolno i zwykle nie towarzyszy mu stan zapalny, przez długo 
może rozwijać się bezobjawowo [18, 19].

Niespecyficzne objawy powodują, że rozpoznanie opiera się 
zwykle na wynikach badań obrazowych. Rozwój współczesnych 
metod obrazowania stworzył nowe możliwości w różnicowaniu 
schorzeń kości skroniowej. W tabeli I przedstawiono charak-
terystykę radiologiczną niektórych zmian w obrębie szczytu 
piramidy wg Isaacsona i wsp. [7, 8]. Tomografia komputero-
wa (TK) pozwala na dokładną ocenę struktur kostnych oraz 
uszkodzeń wywołanych erozją, natomiast rezonans magne-
tyczny (MRI) umożliwia różnicowanie zmian miękkotkanko-
wych [7, 8]. W obrazach T1-zależnych perlak jest hipointen-
sywny (ciemny), w T2-zależnych hiperintensywny (jasny) i nie 
wzmacnia się po podaniu kontrastu. Obraz zależny od dyfuzji 
(DWI) wykazuje wyraźne wzmocnienie intensywności sygnału 
wraz ze zmniejszoną dyfuzją [4]. Istnieją jednak ograniczenia 
związane z klinicznymi standardami obrazów DWI. Należą 

do nich: niska rozdzielczość oraz stosunkowo grube przekro-
je obrazów [6]. Nowsze techniki DWI, z cieńszymi przekro-
jami oraz zmniejszoną podatnością na artefakty, pozwala na 
wykrycie nawet wczesnych zmian [23].

Sanna i wsp. [20, 22] przedstawili anatomiczną klasyfikację 
perlaków kości skroniowej w podziale na pięć kategorii: nad-
błędnikowe, podbłędnikowe, masywu błędnika, podbłędni-
kowe szczytowe i szczytowe. Kilka lat później Moffat i Smith 
[16] dodali dwie kolejne – nadbłędnikowe szczytowe i masywu 
błędnika szczytowe. Klasyfikacja Sanny jest jednakże znacz-
nie częściej używana w literaturze. Opisano kilka większych 
serii przypadków perlaka kości skroniowej [1, 13, 16, 17, 22]. 
Współczynnik częstości występowania poszczególnych kate-
gorii perlaka szczytu piramidy przedstawiono w tabeli II.

Leczeniem z wyboru w przypadku perlaka szczytu piramidy 
jest radykalne usunięcie zmiany. Leczenie chirurgiczne jest jed-
nak niezwykle trudne i wymaga szczegółowego zaplanowania, 
by uniknąć ryzyka powikłań. W leczeniu operacyjnym opisano 
liczne dostępy chirurgiczne do usunięcia perlaka szczytu pi-
ramidy: przezślimakowy, przezbłędnikowy, pozabłędnikowy, 
przezskroniowy nadbłędnikowy, podślimakowy, petrosektomię 
subtotalną lub całkowitą, przez środkowy dół czaszki oraz przez 
zatokę klinową [1, 7, 16, 20, 22]. Decyzja o wyborze najsku-
teczniejszej metody zależy od rozległości i lokalizacji zmiany, 
stanu słuchu, czynności nerwu twarzowego, jak również za-
jęcia sąsiednich struktur [7, 16]. 

Ryc. 1.  Badanie TK: A – płaszczyzna osiowa, B i C – płaszczyzna czołowa. Zmiany 
miękkotkankowe w zachyłku nadbębenkowym rozprzestrzeniające się 
ponad główką młoteczka w kierunku szczytu piramidy, niszczące tegmen 
tympani oraz górną ścianę kanału słuchowego wewnętrzenego.
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OPIS PRZYPADKU

Dwudziestosiedmioletnia pacjentka zgłosiła się z powodu 
utrzymującego się od 9 miesięcy porażenia nerwu twarzowe-
go po stronie lewej. W tym czasie funkcja nerwu twarzowego 
stopniowo pogarszała się. Chora nie zgłaszała pogorszenia słu-
chu i zawrotów głowy. W wywiadzie nie podawała ani chorób 
ucha środkowego, ani urazów w przeszłości. Początkowo zdia-
gnozowano porażenie nerwu twarzowego typu Bella. Zasto-
sowano steroidoterapię oraz rehabilitację mięśni twarzy, bez 
uzyskania poprawy. Gdy czynność nerwu twarzowego ulegała 
dalszemu pogorszeniu, wykonano TK i MRI podstawy czaszki, 
które uwidoczniły zmiany w obrębie lewej kości skroniowej. 
Pacjentka została skierowana do naszej kliniki z podejrzeniem 
perlaka kości skroniowej.

Przy przyjęciu obserwowano porażenie lewego nerwu twarzo-
wego IV/V stopnia wg skali House’a-Brackmanna. Otoskopo-
wo obustronnie błony bębenkowe były niezmienione. Audio-
metria tonalna oraz słowna wykazała obustronnie prawidłowy 
słuch. W badaniu ABR nie stwierdzono odchyleń od normy.

Wideonystagmografia (VNG) wykazała nieskompensowane 
głębokie uszkodzenie obwodowych części narządu równowagi 
po stronie lewej z towarzyszącymi zaburzeniami centralnymi. 
W zapisie VNG uwidoczniono oczopląs samoistny z dominu-
jącą komponentą pionową w górę, w próbie położeniowej – 
oczopląs stałokierunkowy w stronę prawą. Sakkady były prawi-
dłowe. Test wahadła zaburzony R>L. Obserwowano osłabienie 
pobudliwości lewego błędnika w próbie kalorycznej. SOT wy-
kazał dysfunkcję układu przedsionkowego po stronie lewej.

W TK kości skroniowych po stronie lewej stwierdzono mięk-
kotkankową zmianę rozciągającą się nad ślimakiem od zachyłka 
nadbębenkowego ponad główką młoteczka w kierunku szczytu 
piramidy (ryc. 1). Zauważono ubytki tkanki kostnej o gładkich 
obrysach w tej okolicy ze zniszczeniem górnej ściany kanału 
słuchowego wewnętrznego, tegmen tympani oraz obszaru nad 
zwojem kolanka nerwu twarzowego. Badanie MRI (ryc. 2) po-
twierdziło obecność miękkotkankowej zmiany, hipointensyw-
nej w T1 oraz hiperintensywnej w T2-zależnych obrazach. Ob-
razy DWI wykazały hiperintensywną zmianę w tym miejscu.

Pacjentkę zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Ze wzglę-
du na lokalizację zmiany oraz zachowany słuch po tej stronie, 
wybrano drogę przez środkowy dół czaszki. Po odpreparowa-
niu skóry i tkanek miękkich, przecięto mięsień skroniowy. Wy-
rostek jarzmowy oraz kanał słuchowy zewnętrzny wyznaczyły 
punkty orientacyjne do wykonania kraniotomii. Wykonano 
kraniotomię 3x3 cm (1,5 cm powyżej wyrostka jarzmowego). 
Odpreparowano oponę twardą od podstawy środkowego dołu 

czaszki. Martix perlaka ukazała się natychmiast po uniesieniu 
opony twardej. Zlokalizowano nerw skalisty większy, wynio-
słość łukowatą i tętnicę oponowa środkową. W miejscu wy-
niosłości łukowatej kanał półkolisty górny został „blue-lined”. 
Tegmen tympani było zniszczone przez perlaka, który roz-
ciągał się od przedniego epitympanum, do kanału słuchowe-
go wewnętrznego, wzdłuż nerwu twarzowego. Górna ściana 
kanału słuchowego wewnętrznego była zniszczona. Łańcuch 
kosteczek, błędnik kostny oraz tętnica szyjna pozostały nie-
zmienione. Perlak został usunięty całkowicie. Nerw twarzo-
wy był prawie całkowicie zniszczony proksymalnie od zwoju 
kolanka. Fragment ten został usunięty oraz zrekonstruowany 
autologicznym przeszczepem nerwu usznego wielkiego.

Okres pooperacyjny był niepowikłany. Nie obserwowano za-
burzeń równowagi ani zawrotów głowy. Słuch po zabiegu zo-
stał zachowany.

DYSKUSJA

W prezentowanym przypadku postawiono rozpoznanie perlaka 
wrodzonego szczytu piramidy, ponieważ nie miał on łączno-
ści z błoną bębenkową, która była niezmieniona, a pacjentka 
negowała poprzedzający uraz lub stany zapalne ucha. Lokali-

Ryc. 2.  Badanie MRI: A – obraz T1-zależny, B – obraz T2-zależny, C – DWI. Zmiana 
miękkotkankowa hipointensywna w sekwecji T1 oraz hiperintensywna 
w sekwencji T2. Obrazy DWI wykazały hiperintensywną zmianę w tym 
miejscu.
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zacja tego perlaka odpowiadała perlakowi nadbłędnikowemu 
wg klasyfiakcji Sanny, a nadbłędnikowo-szczytowemu wg kla-
syfikacji Moffata. Sanna i wsp. [20, 22] uważają, że perlak nad-
błędnikowy najczęściej ma charakter wrodzony lub jest wyni-
kiem szerzenia się nabytego perlaka epitympanalnego w głąb, 
w kierunku piramidy. Centrum tego typu perlaka znajduje się 
zwykle w okolicy zwoju kolanka, obejmując przednią część 
nadbębenkową i szerząc się dośrodkowo w kierunku kanału 
słuchowego wewnętrznego, podobnie jak w opisywanym przez 

nas przypadku [17, 20, 22]. Perlak nadbłędnikowy stanowi 
7–45% wszystkich perlaków piramidy kości skroniowej (tab. 
II). Porażenia nerwu twarzowego są bardzo częste przy tej lo-
kalizacji, obserwowano je w 58% przypadków [21]. Jeżeli po-
rażenie nerwu obecne jest przed zabiegiem, nerw może być 
uciśnięty, ale jeśli ma zachowaną ciągłość anatomiczną, może 
być zastąpiony łącznotkankową blizną lub całkowicie prze-
rwany [17, 21]. W pierwszym z tych przypadków dekompresja 
jest postępowaniem z wyboru [11, 17, 21, 22]. W pozostałych 

Tab. I.   Diagnostyka różnicowa i cechy radiologiczne charakterystyczne wybranych zmian występujących w obrębie szczytu piramidy. Opracowane na podstawie: 
Isaacson B. i wsp.[8].

ZMIANA RM TK INNE

T1 GAD(-) T1 GAD(+) T2

Perlak Hypointensywne Bez wzmocnienia Hyperintenywne Erozja o gładkich brzegach Ograniczona dyfuzja w DWI

Ziarniniak 
cholesterolowy 

Hyperintensywne Bez wzmocnienia Hyperintenywne erozja o gładkich brzegach 

Zapalenie szczytu 
piramidy 

Hypointensywne Wzmocnienie brzegów Hyperintensywne Zniszczenie przegród 
kostnych

Brak ograniczenia dyfuzji 
w DWI

Wysięk Iso- do 
hypointensywnego

Niewielkie 
wzmocnienie  

Hyperintensywne Zachowane przegrody kostne Hyperintensywne w FLAIR

Schwannoma Isointensywne Wzmocnienie Hyper- lub 
hypointensywne

Poszerzenie przewodu 
słuchowego wewnętrznego 

Tab II. Perlak szczytu piramidy – publikacje przedstawiające większe zestawiania chorych.

AUTOR LICZBA PRZYPADKÓW NADBŁĘDNIKOWE MASYWU BŁĘDNIKA PODBŁĘDNIKOWE PODBŁĘDNIKOWE 
SZCZYTOWE 

SZCZYTOWE

Sanna 1993 54 24 (45%) 13 (24%) 12 (22%) 5 (9%) 0

Omran 2006 93 41 (44%) 42 (45%) 7 (8%) 3 (3%) 0

Magliulo 2007 52 19 (36%) 12 (23%) 15 (29%) 4 (8%) 2 (4%)

Moffat 2008 43 21 (21%) 27 (63%) 1 (2%) 3 (7%) 3 (7%)

Aubry  
2010

28 2 (7%) 10 (36%) 6 (21%) 4 (14%) 6 (21%)

Tab. III. Dostępy chirurgiczne w przypadkach perlaków nadbłędnikowych – przegląd piśmiennictwa.

DOSTĘP CHIRURGICZNY SANNA 1993 OMRAN
2006

MAGLIULO
2007

MOFFAT
2008

AUBRY
2010

RAZEM

Przez środkowy dół czaszki 10 1 2 13

Zmodyfikowany przezślimakowy 9 8 17

Rozszerzony przezbłędnikowy 15 15

Przezskroniowy nadbłędnikowy 5 9 (1+MF) 14

Transotic 8 3 11

Subtotalna petrosektomia 7 11 18

Radykalna petromastoidektomia 5 2 7

Razem 24 41 19 9 2
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przypadkach zaleca się przemieszczenie nerwu i połączenie 
„koniec do końca” lub użycie przeszczepu. Ten sposób postę-
powania zastosowano u przedstawianej chorej [2, 7, 13, 17, 21, 
22]. Rekomendacja dotycząca takiego postępowania wynika 
z powszechnej opinii o złym rokowaniu co do samoistnej po-
prawy w przypadkach, w których porażenie nerwu obecne jest 
przed zabiegiem. W stopniu III i powyżej porażenia rzadko co-
fają się po samej tylko dekompresji, dlatego wymagają bardziej 
agresywnego postępowania. Natomiast jeżeli czynność nerwu 
twarzowego jest zachowana, rokowanie co do jej utrzymania 
po zabiegu jest obecnie pomyślne [1, 2, 13]. Wczesne rozpo-
znanie, możliwe dzięki nowoczesnym technikom radiologicz-
nym, pozwala na podejmowanie leczenia chirurgicznego we 
wcześniejszych stadiach, co również wpływa na zachowanie 
czynności nerwu po zabiegu [13].

Porażenie nerwu twarzowego było jedynym objawem u naszej 
pacjentki. Badanie otoskopowe nie wykazało żadnych zmian 
w obrębie błony bębenkowej. Podobnie niezmienione błony 
obserwowano u 13 z 52 chorych z perlakiem szczytu piramidy 
opisanych przez Magliulo [13]. Chora nie zgłaszała żadnych 
skarg odnośnie zawrotów głowy czy zaburzeń równowagi, po-
mimo że w badaniu VNG stwierdzono niewyrównane obwo-
dowe uszkodzenie układu przedsionkowego. Brak objawów 
prawdopodobnie wynikał z powolnego wzrostu perlaka i rów-
noczesnej kompensacji. Zaburzenia obserwowane w badaniu 
VNG i SOT spowodowane były kompresją górnego nerwu 
przedsionkowego przez perlaka wnikającego do wewnętrz-
nego przewodu słuchowego.  

W prezentowanym przypadku rozpoznanie zostało ustalone 
na podstawie badań obrazowych. W badaniu TK stwierdzo-
no ubytki kostne o gładkich obrysach, co sugerowało perla-
ka, a badanie MR pozwoliło na bardziej precyzyjne wykazanie 
cech charakterystycznych dla perlaka.

W perlakach nadbłędnikowych – w zależności od etiologii, roz-
ległości zmian i stanu słuchu – stosowane są różnego rodzaju 
dojścia chirurgiczne (tab. III). W przeszłości usunięcie perlaka 
piramidy kości skroniowej wymagało wytworzenia rozległej i sła-
bo drenującej się jamy pooperacyjnej, będącej skutkiem dojścia 
przez wyrostek sutkowaty i błędnik [20]. Opracowanie technik 
obliteracyjnych rozwiązało część tych problemów, ale nie pozwa-
lało na zachowanie słuchu. Dojście przez środkowy dół czaszko-
wy umożliwia usunięcie zmiany przy zachowaniu czynności ucha 
środkowego i wewnętrznego. Daje ono jednak ograniczony do-
stęp, dlatego też Sanna [22] sugeruje stosowanie go tylko w ma-
łych perlakach nadbłędnikowych, które nie szerzą się ku przodowi 
i tyłowi. Ponieważ w przedstawianym przypadku perlak nie pene-
trował ku tyłowi, zastosowane dojście przez środkowy dół czasz-
ki pozwoliło na jego całkowite usunięcie z zachowaniem słuchu. 

WNIOSKI

Nowoczesne techniki obrazowania umożliwiające szczegóło-
we zaplanowanie zabiegu, jak również rozwój chirurgii pod-
stawy czaszki, umożliwiają bezpieczne i radykalne usunięcie 
perlaków szczytu piramidy.
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