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kwestią dyskusji [2]. Przedstawiony poniżej przypadek dotyczy 
44-letniego mężczyzny, leczonego z powodu wysiękowego zapa-
lenia ucha prawego. 

Opis przypadku

44-letni pacjent zgłosił się do Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii 
Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z po-
wodu szumów usznych oraz niedosłuchu przewodzeniowego po 
stronie prawej. 

Poprzednio, od około 4 lat, pozostawał pod stałą opieką laryngo-
logiczną w innym ośrodku z powodu wysiękowego zapalenia ucha 
prawego. W lipcu 2018 r. wystąpił u niego niedowład nerwu twa-
rzowego po stronie prawej. Wysunięto podejrzenie przewlekłe-
go perlakowego zapalenia ucha prawego. Z tego powodu pacjent 
był kwalifikowany do zabiegu tympanoplastyki w innym ośrodku. 
W trakcie przygotowywania go do operacji wykonano CT kości skro-
niowej, stwierdzając bezpowietrzny wyrostek sutkowy wypełniony 
treścią płynną. Błona bębenkowa w badaniu CT nie wykazywała 
zmian zapalnych, natomiast łańcuch kosteczek otaczała obrzęknięta 

skróty

CT – tomografia komputerowa 
MR – rezonans magnetyczny

Wstęp

Nerwiak nerwu twarzowego jest rzadkim, łagodnym guzem, wy-
wodzącym się z osłonki siódmego nerwu czaszkowego. Głównymi 
objawami, z którymi pacjent zgłasza się do lekarza, są: odbiorcze 
lub przewodzeniowe upośledzenie słuchu, szum uszny i niedo-
wład nerwu twarzowego. 

W większości przypadków punktem wyjścia guza jest kolanko nerwu 
twarzowego [1], jednak może to dotyczyć każdego fragmentu ner-
wu twarzowego, co utrudnia diagnostykę z powodu niespecyficznej 
prezentacji w diagnostyce obrazowej. W diagnostyce radiologicz-
nej często imituje osłoniaka przedsionkowego lub zapalenie ucha.

Mimo że nerwiak nerwu twarzowego jest najczęstszym guzem 
nerwu siódmego, postępowanie terapeutyczne wciąż pozostaje 
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i piramidy kości skroniowej stwierdzono zmianę o wymiarach 
25 x 7 mm, o pośrednim sygnale ST1 i T2. Zmiana wykazywała wy-
raźne wzmocnienie kontrastowe. Stwierdzono również ekspansję 
w kierunku środkowego dołu czaszki. Zdaniem lekarza radiologa, 
obraz w pierwszej kolejności sugerował kłębczaka bębenkowego. 

W chwili hospitalizacji pacjenta w Klinice Otolaryngologii stwier-
dzono niedowład nerwu twarzowego po stronie prawej VI stop-
nia w skali House-Brackmanna, nie zaobserwowano cech uszko-
dzenia rogówki. W badaniu laryngologicznym błona bębenkowa 
ucha prawego: zaczerwieniona, matowa, wysklepiona, bez cech 
wskazujących na paragangliomę bębenkową. Audiometria tonal-
na: rezerwa około 30–40 dB, bez cech niedosłuchu odbiorczego 
(Ryc. 1.). Innej patologii nie stwierdzono. 

W trakcie przygotowania chorego do operacji w Klinice Otolaryn-
gologii i ponownej oceny badania MR głowy stwierdzono cechy ner-
wiaka nerwu twarzowego, rozpoczynającego się od kolanka nerwu 
twarzowego, schodzącego niżej do jamy bębenkowej. Pacjenta za-
kwalifikowano do zabiegu usunięcia guza z dostępu przez środkowy 
dół czaszki z ewentualną konwersją do dostępu zausznego (Ryc. 2.). 

Operację przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym. Zlokalizo-
wano nerwy skaliste, mniejszy i większy, wyniosłość łukowatą, 
a następnie kolanko nerwu twarzowego, z którego wyrastał guz 
i wrastał do jamy bębenkowej. Otwarto przewód słuchowy we-
wnętrzny, potwierdzono obecność guza. Stwierdzono również 
wrastanie guza do jamy bębenkowej. Powyższa sytuacja wymaga-
ła otwarcia jamy bębenkowej. Po konwersji do dostępu zausznego 
stwierdzono częściowe wypełnienie wyrostka sutkowego masa-
mi guza. Guz usunięto z wyrostka i jamy bębenkowej, uwalniając 
nerw twarzowy w części sutkowej. Wykonano ossikuloplastykę 

błona śluzowa. Kanał nerwu twarzowego nie różnił się wyraźnie na 
tle zmian zapalnych. Nie stwierdzono jednoznacznie cech sugerują-
cych obecność perlaka. Pacjent negował wycieki z ucha.

Ze względu na niejasny obraz tomografii komputerowej, odstąpiono 
od operacji. Jednocześnie rozszerzono diagnostykę, wykonano MR 
głowy. Wynik badania wskazywał na destrukcję komórek pneuma-
tycznych wyrostka po stronie prawej. W obrębie ucha środkowego 

ryc. 1.  Wyniki audiometrii tonalnej u pacjenta, wykonane podczas pobytu. Wykonana audiometria impedancyjna wskazywała krzywą typu B.

ryc. 2.  Obraz MR przedstawiający guza nerwu twarzowego po stronie prawej 
u opisanego pacjenta.
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LC. Cięcie zauszne poszerzono na szyję, zidentyfikowano nerw 
XII. Wykonano zespolenie nerwu twarzowego z podjęzykowym 
techniką „koniec do boku” (Ryc. 3.).

dyskusja

Nerwiak nerwu twarzowego jest rzadkim guzem i dotyczy 
0.15–0.8% wszystkich guzów wewnątrzskroniowych [2, 3]. Nie-
dowład nerwu twarzowego jest najczęstszym zgłaszanym przez 
pacjentów objawem, jednak ze względu na powolny wzrost guza, 
niedowład nerwu twarzowego może pojawić się późno. Sunderland 
podaje prawidłową funkcję nerwu twarzowego u 27,3% pacjentów 
z nerwiakiem VII [4, 5]. Około 5% pacjentów z pierwotnie rozpo-
znanym porażeniem typu Bella ma nerwiaka nerwu twarzowego [6].

Rozpoznanie różnicowe dotyczy nerwiaków nerwu trójdzielnego 
oraz osłoniaków przedsionkowych. Cennym narzędziem różnicu-
jącym jest wykonanie rezonansu i ocena kierunku wzrostu guza 
[7]. Nerwiaki nerwu twarzowego zazwyczaj rosną pomiędzy środ-
kowym dołem czaszki a kątem mostowo-móżdżkowym, wrasta-
ją do środkowego dołu czaszki przez szczyt części skalistej kości 
skroniowej [7]. Nerwiaki nerwu twarzowego zazwyczaj powodują 
destrukcje kanału nerwu twarzowego środkowej części kości ska-
listej, często widoczną w CT [7].

Leczenie chirurgiczne jest obecnie jedynym radykalnym sposo-
bem leczenia tego schorzenia [3]. Dojście operacyjne należy wybrać 
w oparciu o położenie anatomiczne i kierunek wzrostu guza. Kra-
niotomię przez środkowy dół czaszki stosuje się u pacjentów z ner-
wiakami zlokalizowanymi w przewodzie słuchowym zewnętrznym 
i dobrym słuchem. Dojście przezbłędnikowe lub przezskaliste jest 
przydatne u pacjentów z głębokim niedosłuchem. Wskazania do 
zastosowania dostępu retrosigmoidalnego w nerwiakach nerwu 
twarzowego są ograniczone [3]. Zalecana jest jednoczasowa re-
konstrukcja nerwu [3]. Mimo rekonstrukcji nie obserwuje się po-
wrotów pełnej funkcji nerwu twarzowego ponad III stopień w skali 
House-Brackmanna [8]. Istnieje wiele technik operacyjnych umoż-
liwiających rekonstrukcję nerwu twarzowego. Najlepsze rokowa-
nia charakteryzuje bezpośrednie połączenie zniszczonych gałązek 
koniec do końca. Czasami, ze względu na duże napięcia lub duży 
zakres uszkodzonego nerwu, takie połączenie nie jest możliwe. 
Wówczas stosuje się przeszczep kablowy nerwu z zastosowaniem 
wstawki z nerwu usznego wielkiego. Taka technika jest przydatna 
zwłaszcza przy ubytkach większych niż 1 cm. W niektórych przy-
padkach stosuje się: przeszczep krzyżowy nerwu, przemieszczenie 
mięśni i przyczepów mięśniowo-powięziowych [9, 1, 10]. Nie ma 
techniki operacyjnej rekonstrukcji nerwu, która gwarantowałaby 
powrót funkcji nerwu twarzowego powyżej III stopnia w skali Ho-
use-Brackmanna [9, 1]. 

Analiza badania MR omawianego przypadku sugerowała obec-
ność niedużego guza współistniejącego ze stanem zapalnym 
w obrębie wyrostka. Taki obraz kliniczny był podstawą do plano-
wania przeszczepu kablowego z nerwu usznego wielkiego. Za-
awansowanie guza powodującego destrukcję ucha środkowego, 
części wyrostka, nerwu twarzowego zarówno w części bębenko-
wej, jak i części sutkowej, zmusiło do rozważenia innych technik 

ryc. 3.  a. Obraz z dojścia przez środkowy dół czaszki. Guz widoczny od kolanka 
nerwu twarzowego. b. Widoczna otwarta górna ściana jamy bębenkowej, 
guz wchodzący do jej wnętrza i niszczący strzemiączko. c. Obraz po konwersji 
do dostępu zausznego. Guz wypełniający komórki wyrostka sutkowego. d. 
Połączenie nerwu twarzowego z nerwem podjęzykowym.
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podobnej średnicy oraz dużej ilości zmielinizowanych aksonów mo-
torycznych. Ponadto sąsiedztwo w pniu mózgu jąder nerwu twarzo-
wego i podjęzykowego wpływa korzystnie na wyniki późniejszego 
funkcjonowania zrekonstruowanego nerwu [9]. Następstwem takiej 
techniki możliwa jest atrofia mięśni połowy języka [11]. Zespolenie 
VII–XII najlepiej wykonać w ciągu dwóch miesięcy od uszkodze-
niu nerwu [9]. Przed zespoleniem wskazane jest wykonanie elek-
tromiografii oceniającej czynność bioelektryczną nerwu. Omawia-
ny pacjent został wypisany z Kliniki do domu w stanie ogólnym 
dobrym po 7 dniach od operacji. Chory zgłaszał poprawę słuchu 
oraz niewielką poprawę domykania oka przy maksymalnym wy-
siłku. We wczesnym okresie pooperacyjnym wystąpiły nieistotne 
zaburzenia ruchomości języka po stronie operowanej. Pacjent po-
zostaje pod stałą opieką laryngologiczną Kliniki.

rekonstrukcyjnych. Duży ubytek nerwu wymagał zespolenia ner-
wu twarzowego z nerwem podjęzykowym techniką „koniec do 
boku”. W celu wykonania takiego zespolenia przedłużono cię-
cie na szyi, wykonano modyfikację cięcia Blaira do parotidek-
tomii. Technika połączenia obu nerwów została opisana przez 
Körte w 1903 r. i doczekała się licznych modyfikacji [9]. W tech-
nice zespolenia VII–XII „koniec do boku”, nerw twarzowy części 
wyrostka sutkowego jest mobilizowany i obracany na szyję. Na-
stępnie usuwa się tkankę łączną wokół nerwu podjęzykowego 
i twarzowego oraz epineurum, aby odsłonić perineurum, które na-
stępnie jest ze sobą zespalane.

Autorzy licznych prac podają, że nerw podjęzykowy jest najbardziej 
odpowiedni do zespolenia z nerwem twarzowym z powodu jego 
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