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Opis przypadku

Pacjentka w wieku 63 lat została przyjęta do Kliniki Otolaryngo-
logii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzo-
wej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy 
z rozpoznaniem guza ślinianki przyusznej lewej. Niebolesną zmia-
nę o charakterze guza okolicy lewego kąta żuchwy chora zaobser-
wowała kilka miesięcy wcześniej. W badaniu USG stwierdzono 
poniżej lewego kąta żuchwy owalny zarys ogniska wielkości ok. 
30 mm, z silnym cieniem akustycznym za przednią ścianą, unie-
możliwiającym ocenę morfologiczną zmiany. Podejrzeniem była 
zwapniała torbiel lub zwapniałe ognisko lite.

Wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG. 
W badaniu cytologicznym stwierdzono masy białkowe i – ze wzglę-
du na skąpy, mało reprezentatywny materiał – zalecono weryfika-
cję histopatologiczną zmiany.

W badaniu rezonansu magnetycznego szyi z kontrastem uwi-
doczniono w zakresie lewej ślinianki przyusznej niejednorodny 

Wstęp

Schwannoma (nerwiaki osłonkowe) to łagodne, dobrze odgrani-
czone guzy powstające z komórek Schwanna, tworzących osłonki 
mielinowe nerwów obwodowych, czaszkowych lub korzeni ner-
wów rdzeniowych [1]. 25–45% z nich znajduje się w obrębie głowy 
i szyi, głównie w przestrzeni przygardłowej [1, 2, 3]. Lokalizacja 
wewnątrzprzyusznicza jest rzadko spotykana: do tej pory opisano 
mniej niż 100 przypadków, co stanowi 0,2–1,5% guzów ślinianki 
przyusznej [4, 5, 6]. 

Schwannoma najczęściej wywodzą się z nerwów obwodowych, 
a spośród nerwów czaszkowych dominują nerwiaki nerwu błęd-
nego. Najlepiej zbadanym, chociaż nie najczęściej występującym 
nerwiakiem osłonkowym, jest Schwannoma nerwu przedsion-
kowo-ślimakowego [7]. Nerwiaki osłonkowe nerwu twarzowego 
najczęściej zlokalizowane są wewnątrzskroniowo, a tylko 9% wy-
stępuje pozaskroniowo [1, 4]. Nerwiaki wewnątrzprzyusznicze 
przeważnie są bezobjawowe, cechują się powolnym wzrostem, 
zazwyczaj z zachowaną funkcją nerwu twarzowego [1].
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streszczenie:    Schwannoma (nerwiaki osłonkowe) to łagodne, dobrze odgraniczone guzy powstające z komórek Schwanna, tworzących osłonki 
mielinowe nerwów obwodowych, czaszkowych lub korzeni nerwów rdzeniowych. 25–45% z nich lokalizuje się w obrębie głowy 
i szyi, głównie w przestrzeni przygardłowej. Lokalizacja wewnątrzprzyusznicza jest rzadko spotykana. Etiologia nowotworu nie 
jest znana. Diagnostyka przedoperacyjna zarówno radiologiczna, jak i cytologiczna jest trudna i często nie daje prawidłowego 
rozpoznania. Radiologicznie zwykle podejrzewany jest gruczolak wielopostaciowy, a materiał z biopsji cienkoigłowej nie jest 
diagnostyczny. Leczenie z wyboru to chirurgiczne usunięcie zmiany z próbą zachowania funkcji nerwu twarzowego.
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abstract:   The report aims to present a rare case of facial nerve schwannoma within the parotid gland. Schwannomas are benign, well-
defined tumours arising from Schwann cells that form the myelin sheaths of peripheral, cranial or spinal nerves. 25–45% of 
them are located within the head and neck, mainly in the parapharyngeal space. The intraparotid localisation is rare. The 
aetiology of cancer is unknown. Preoperative diagnosis, both radiological and cytological, is difficult and often does not give 
the correct diagnosis. Radiologically, a multiform adenoma is usually suspected, and fine needle aspiration biopsy is non-
diagnostic. Due to the rarity and benign nature of the tumour, there has been debate over the need for surgical treatment.
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stwierdzono odchyleń w badaniach laboratoryjnych i RTG klatki 
piersiowej. Kobietę zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. 
Wykonano zabieg parotidektomii całkowitej z monitorowaniem 
nerwu twarzowego i śródoperacyjnym badaniem histopatolo-
gicznym. W czasie zabiegu uwidoczniono guza zlokalizowanego 
w części dolnej płata głębokiego, wielkości 5 x 3 cm, twardego, 
litego, zrośniętego z mięśniem dwubrzuśćcowym, dochodzące-
go do otworu rylcowatego. Guz wypreparowano w całości z frag-
mentem płata głębokiego i płatem powierzchownym po uprzed-
nim odpreparowaniu guza od gałęzi szyjnej nerwu twarzowego, 
z zachowaniem jej ciągłości (Ryc. 2.). Część materiału przesłano 
do badania śródoperacyjnego, w którym stwierdzono łagodny guz 
podścieliskowy. Po zabiegu symetria twarzy została zachowana. 
Okres pooperacyjny bez powikłań. W ostatecznym badaniu hi-

guz o gruszkowatym kształcie wielkości 48 x 21 mm, zajmują-
cy płat głęboki, przechodzący przez otwór rylcowo-żuchwowy 
z jego poszerzeniem. Tkanka tłuszczowa w przestrzeni przygardło-
wej przemieszczona ku przodowi i przyśrodkowo. Guz obejmuje 
nerw VII na jego przebiegu wewnątrzśliniankowym, intensywnie 
wzmacnia się po podaniu kontrastu. Na podstawie badania NMR 
wysunięto podejrzenie gruczolaka wielpostaciowego. Dodatko-
wo na szyi po stronie lewej przy mięśniu mostkowo-obojczyko-
wo-sutkowym obecny pojedynczy zaokrąglony węzeł chłonny śr. 
8 mm do obserwacji (Ryc. 1.).

Przy przyjęciu pacjentki do Kliniki jej stan ogólny był dobry. 
W badaniu klinicznym stwierdzono obecność niebolesnego guza 
okolicy lewego kąta żuchwy; symetria twarzy była zachowana. Nie 

ryc. 1.  Badanie MR po podaniu środka kontrastowego, projekcje strzałkowa, osiowa i czołowa: ulegający wzmocnieniu kontrastowemu guz w lewej śliniance przyusznej (biała strzałka).
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również zmianie łagodnej, jak np. gruczolak wielopostaciowy czy 
guz Whartina [4, 5]. 

W badaniu NMR charakterystyczny objaw tarczy z hipointesyw-
nym centrum i hiperintesywnym obwodem sugeruje pochodze-
nie neuronalne guza (hiperintensywność obwodowa z centralną 
hipointensywnością odpowiada bardziej komórkowemu typowi 
Antoni A w centralnych regionach i myksoidalnemu Antoni B ob-
wodowo) [2, 4]. Diagnostyka radiologiczna nie jest rozstrzygająca. 
Schwannoma jest trudny do zróżnicowania z innymi łagodnymi 
guzami przyusznicy, ale rezonans magnetyczny może być pomocny 
do oceny naciekania nerwu twarzowego i otaczających tkanek [7]. 

Ze względu na rzadkość występowania i łagodny charakter guza 
trwa debata na temat konieczności leczenia operacyjnego. Więk-
szość autorów zaleca obserwację, z wyjątkiem ciężkiego poraże-
nia przekraczającego IV stopień w skali House-Brackmanna, guza 
sięgającego wyrostka sutkowatego lub nagłego porażenia nerwu 
twarzowego [3, 5, 6, 7]. 

Zgodnie z klasyfikacją Manchioni’ego, wyróżniamy 4 typy we-
wnątrzprzyuszniczego schwannoma nerwu twarzowego: A i B 
(nowotwór rośnie na brzegu nerwu lub obejmuje brzeżnie gałąź 
nerwu obwodowego), C (guz rośnie wokół nerwu, obejmując go 
całkowicie w głównej gałęzi lub pniu) i D (guz rośnie wokół ner-
wu, obejmując główną gałąź i pień) [1, 7]. 

W przypadku rozpoznania u pacjenta guza typu A lub B i obser-
wacji zachowanej funkcji nerwu twarzowego, autorzy klasyfikacji 
sugerują wykonanie jedynie biopsji, aby wykluczyć proces złośliwy. 
Natomiast w sytuacji guza C/D i przedoperacyjnie stwierdzane-

stopatologicznym (nr 60576/H) rozpoznano: Schwannoma, guz 
średnicy 2 cm, wycięty w całości. Immunohistochemia: S100+, 
SMA-, CK AE1/AE3-, Ki 67 do 4%, CD34-. 

dyskusja

Do tej pory nie zidentyfikowano czynników etiologicznych ani 
genetycznych nerwiaków osłonkowych. Większość guzów rozpo-
znawanych jest między 3. a 6. dekadą życia. Nie zaobserwowano 
różnic w częstotliwości występowania pod względem płci [2, 6, 8, 
9]. Niedowład n. VII występuje u ok. 20% pacjentów [6].

Trudnością w przypadku nerwiaków osłonkowych jest diagnosty-
ka przedoperacyjna. Najczęściej biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 
nie daje prawidłowego rozpoznania, nie jest diagnostyczna lub su-
geruje gruczolaka wielopostaciowego [5, 10, 11]. Obraz radiolo-
giczny również może przypominać gruczolaka wielopostaciowe-
go, jak było w opisywanym przypadku [4, 5]. 

Makroskopowo nerwiaki osłonkowe są gładkie, okrągłe lub po-
dłużne, perłowo białe, otoczone torebką połączoną z onerwiem 
leżącego poniżej nerwu. Zwykle osiągają średnicę poniżej 5 cm 
[6]. Można zauważyć obszary martwicy, zwapnienia lub zwyrod-
nienia torbielowatego [1, 8]. Należy je różnicować z nerwiakow-
łókniakami, które mają to samo pochodzenie anatomiczne, ale 
w przeciwieństwie do nerwiaków osłonkowych, oprócz komórek 
Schwanna, zawierają również fibroblasty i komórki podobne do 
komórek onerwia, otaczających prawidłowe pęczki nerwowe [8]. 
Histopatologicznie wyróżnia się 2 typy utkania: Antoni A i Anto-
ni B. Pierwszy z wymienionych charakteryzuje się gęstym upako-
waniem komórek wrzecionowatych o wydłużonych jądrach uło-
żonych w pasma i spirale. Na przekroju te cylindryczne komórki 
wytwarzają palisadujący wzór jąder zwany „ciałkami Verocaya”. 
Typ drugi składa się z luźnej tkanki, pozbawionej ułożenia w pęcz-
ki oraz palisady i jest uważany za zdegenerowaną formę typu A 
z luźniejszą strukturą i polimorfizmem komórek oddzielonych 
obfitą macierzą (Ryc. 3.) [1, 8, 9, 10].

Diagnostykę różnicową można zawęzić, stosując immunohistoche-
mię i oznaczając: białko S100, aktynę mięśni gładkich, CD68 oraz 
barwienie na obecność pancytokeratyny. W przypadku nerwiaka 
osłonkowego barwienie S100 będzie silnie dodatnie, podczas gdy 
inne dają wynik negatywny. Oczekuje się, że wskaźnik proliferacji 
Ki-67 będzie mniejszy niż 1%. Barwienie na obecność antygenu 
mięśni gładkich stosuje się w celu wykluczenia mięśniaków gład-
kokomórkowych. CD68 umożliwia wykluczenie zmiany histiocy-
tarnej w przypadku obfitej zmiany ksantomatycznej w nerwiaku 
osłonkowym. W celu wykluczenia raka wrzecionowatokomórko-
wego lub innego nowotworu pochodzenia nabłonkowego można 
wykonać barwienie na obecność pancytokeratyny. Użyteczna może 
być również kalretynina, która jest pomocna w odróżnieniu ner-
wiaka osłonkowego od nerwiakowłókniaka ze względu na to, że 
Schwannoma będzie się charakteryzował rozlanym wybarwieniem, 
podczas gdy neurofibroma barwi się słabo lub wcale (Ryc. 3.) [6].

Wśród pacjentów z guzem ślinianki przyusznej porażenie n. VII 
zazwyczaj wiążę się ze zmianą złośliwą, ale może ono towarzyszyć 

ryc. 2.  Pooperacyjne zdjęcie usuniętego guza.
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do błędnego rozpoznania nerwiaka jako mięsaka, prowadząc do 
niepotrzebnego radykalnego zabiegu chirurgicznego. Złoty stan-
dard stanowi wyłuszczenie guza z zachowaniem ciągłości nerwu. 
W niektórych przypadkach rozsądnym podejściem jest czujna 
obserwacja, przy ścisłym nadzorze klinicznym i radiologicznym. 
Alternatywnym podejściem jest operacja subtotalna (ze względu 
na niezwykle rzadką transformację nowotworową), która może 
osiągnąć dobre wyniki funkcjonalne [7].

go porażenia nerwu twarzowego (co najmniej IV stopień w skali 
House-Brackmanna) proponują radykalną resekcję z rekonstruk-
cją nerwu [5, 7]. 

Zastosowanie badania śródoperacyjnego związane jest z ryzykiem, 
iż pobrany materiał może nie zostać prawidłowo zdiagnozowany 
z powodu niedostatecznego doświadczenia patologa lub pobra-
nia materiału, który nie jest diagnostyczny. Może również dojść 
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