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STRESZCZENIE:   Wstęp: Pooperacyjne uszkodzenie gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego jest uznawane za powikłanie preparo-
wania szyi i może być związane z czynnikami takimi jak trakcja, pozbawienie unaczynienia lub blokada przewodzenia 
w wyniku diatermii.

  Materiały i metody: Skrzyżowane badanie prospektywne obejmujące pacjentów, u których w okresie od lipca 2016 r. 
do lipca 2017 r. wykonano obustronne selektywne preparowanie szyi na poziomie IIa, zostało przeprowadzone celem 
oceny efektywności manewru Hayesa-Martina w zapobieganiu uszkodzenia nerwu podczas preparowania zimnym 
nożem lub nożem monopolarnym.

  Wyniki: Dwudziestu pacjentów spełniło kryteria włączenia do badania (40 operacji z preparowaniem szyi). Zaob-
serwowano tylko jeden przypadek czasowej wieloogniskowej neuropatii ruchowej w okresie pooperacyjnym (1/40 = 
2,5%). Po zastosowaniu manewru Hayesa-Martina w żadnym przypadku nie wystąpiła przetrwała wieloogniskowa 
neuropatia ruchowa gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego.

  Wnioski: Manewr Hayesa-Martina jest bezpieczną metodą zapobiegania wieloogniskowej neuropatii ruchowej pod-
czas preparowania szyi na poziomie IIa bez względu na sposób preparowania.

SŁOWA KLUCZOWE:  preparowanie, gałąź brzeżna żuchwy, diatermia, zimny nóż

ABSTRACT:   Introduction: Postoperative injury of the marginal mandibular branch of the facial nerve is considered a complica-
tion in neck dissection and can be related to different factors including traction, devascularisation or conduction block 
due to diathermy.

  Material and Methods: A prospective, crossover study including patients treated via bilateral selective neck dissec-
tion level IIa during a 12-month period, was performed to evaluate efficacy of the Hayes-Martin manoeuvre to prevent 
nerve injury during use of cold or monopolar diathermy dissection.
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szyi na poziomie IIa stwierdzono porażenie MMN [7]. Niedo-
wład pooperacyjny może być jednak związany z różnymi czyn-
nikami, takimi jak trakcja, pozbawienie unaczynienia lub blok 
przewodzenia w wyniku stosowania prądu diatermicznego 
podczas elewacji płata lub preparowania szyi [5].

Hayes Martin opisał manewr zapobiegający uszkodzeniom MMN 
polegający na podwiązaniu żyły twarzowej na wysokości dwóch 
palców poniżej żuchwy, a następnie na odciągnięciu powierzchow-
nej warstwy powięzi głębokiej szyi z płaszczyzną pod mięśniem 
szerokim szyi aż do uwidocznienia gałęzi brzeżnej żuchwy [8].

Jak opisano powyżej, w przypadkach niewymagających pre-
parowania na poziomie I uszkodzenie MMN jest rzadkie, jed-
nak może wystąpić. W związku z tym celem niniejszego ba-
dania jest analiza występowania uszkodzeń MMN w wyniku 
obustronnego preparowania szyi u pacjentów z rakiem krtani 
i gardła, a także ocena efektywności manewru Hayesa-Mar-
tina jako narzędzia do ochrony MMN podczas preparowania 
na poziomie II oraz wpływu sposobu preparowania – zimnym 
nożem lub diatermii monopolarnej.

MATERIAŁY I METODY

Skrzyżowane badanie prospektywne zostało przeprowadzone 
u pacjentów z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego (SCC) 
krtani, nosogardła lub części krtaniowej gardła, N -/+, według 
kryteriów Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (UICC) 
oraz Amerykańskiego Wspólnego Komitetu Raka leczonych 
operacyjnie (operacja pierwotna lub ratunkowa), poddanych 
wycięciu pierwotnego ogniska nowotworu i obustronnemu se-
lektywnemu preparowaniu szyi na poziomach IIa, IIb, III, IV i 
V w okresie od lipca 2016 r. do lipca 2017 r. Dane demograficz-
ne (wiek, płeć), choroby współistniejące, stadium nowotworu 
uzyskano z wywiadu, badania przedmiotowego i oceny radio-
logicznej. Pacjenci wymagający preparowania na poziomach Ia 
i Ib oraz radykalnego zmodyfikowanego lub obszernego pre-
parowania zostali wykluczeni z badania. Wykluczono również 
pacjentów poddanych jednostronnemu preparowaniu szyi. Ba-
danie to zostało zatwierdzone przez właściwą komisję etyczną.

WSTĘP

Nerw twarzowy (lub inaczej VII nerw czaszkowy) jest nerwem 
mieszanym składającym się zarówno z gałęzi czuciowych, jak 
i ruchowych, odpowiadającym za unerwienie ruchowe mięśni 
mimicznych twarzy, wydzielanie łez i częściową kontrolę od-
czuć smakowych. Posiada 5 głównych gałęzi: skroniową, jarz-
mową, policzkową, brzeżną żuchwy oraz szyjną. Podczas za-
biegów operacyjnych twarzy i szyi istnieje ryzyko uszkodzenia 
gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego.

Gałąź brzeżna żuchwy (MMN) jest gałęzią nerwu twarzowe-
go wyłaniającą się z przedniego brzegu dolnej części ślinianki 
przyusznej, kierującą się w stronę szyi, gdzie leży głęboko pod 
mięśniem szerokim szyi i warstwą powierzchowną powięzi głę-
bokiej. Gałąź brzeżna żuchwy na swoim przebiegu przedłuża 
się w kierunku szyi, przechodząc nad kątem żuchwy, powierz-
chownie w stosunku do tętnicy i żyły twarzowej. Następnie 
skręca ponownie w kierunku twarzy, krzyżując dolny brzeg 
żuchwy, i unerwia mięśnie dolnej części twarzy oraz wargi 
dolnej. Przebieg gałęzi brzeżnej może być jednak zmienny [1].

Obecność przerzutów w okolicy szyi jest najważniejszym czyn-
nikiem prognostycznym w nowotworach głowy i szyi [2]; prepa-
rowanie szyi jest najbardziej przydatnym sposobem jej zbada-
nia. W ciągu ostatniego stulecia zasięg preparowania zmieniał 
się od radykalnego do preparowania selektywnego lub czyn-
nościowego – w zależności od ośrodka [3].

Podczas preparowania szyi mogą wystąpić powikłania neuro-
logiczne. Jednym z nich jest dobrze udokumentowany niedo-
wład mięśnia obniżacza kąta ust lub mięśnia trójkątnego wy-
nikający z uszkodzenia leżącej poniżej gałęzi brzeżnej żuchwy 
mięśnia twarzowego [4]. Całkowita neurotmeza lub przejścio-
wa neuropraksja związana z naciągnięciem [5] nerwu może 
skutkować klinicznym niedowładem lub asymetrycznymi ru-
chami wargi dolnej. 

Poprzednie doniesienia dotyczące obrażeń MMN opisują uszko-
dzenie nerwu w wyniku preparowania szyi na poziomie Ib w 
18%–21% przypadków [6]. W 1,26% przypadków preparowania 

  Results: 20 patients met the inclusion criteria (40 neck dissections). Just one case of right temporal MMN weakness in 
the postoperative period was observed (1/40 = 2.5%). There were no cases of permanent marginal mandibular nerve 
weakness when using the Hayes-Martin manoeuvre.

  Conclusion: he Hayes-Martin manoeuvre is a safe method to preserve MMN during neck dissection level IIa, regard-
less of the type of dissection.

KEYWORDS: Neck, Dissection, Marginal Mandibular Nerve, Diathermy, Cold Knife
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Zabieg operacyjny został przeprowadzony przez doświadczo-
nego chirurga głowy i szyi lub przez lekarzy uczących się pod 
nadzorem. Nie monitorowano funkcji nerwu podczas zabiegu. 
U wszystkich pacjentów obie gałęzie brzeżne żuchwy były chro-
nione przy użyciu manewru Hayesa-Martina. Preparowanie po-
ziomu IIa po stronie prawej zostało wykonane przy użyciu dia-
termii monopolarnej, a strony lewej za pomocą zimnego noża.

Pooperacyjne uszkodzenie MMN zostało stwierdzone na pod-
stawie objawów klinicznych. Oceniano unoszenie kącika ust 
strony przeciwnej i asymetrię twarzy w spoczynku oraz spon-
taniczne i zamierzone ruchy twarzy. Wszystkich pacjentów 
zbadano po 24 godzinach od zabiegu, a następnie podczas 
rutynowej wizyty kontrolnej po 2 tygodniach. Badanie pod-
czas wizyty kontrolnej przeprowadzono z użyciem skali oceny 
czynności nerwu twarzowego według House’a-Brackmanna.

Analiza danych została przeprowadzona przy użyciu progra-
mu SPSS dla Windows, wersja 20.0 (SPSS, Inc, Illinois, EE.UU). 
Zmienne ilościowe w badaniu zostały wyrażone jako średnia 
+/- odchylenie standardowe. Zastosowano test chi-kwadrat Pe-
arsona i przyjęto poziom istotności p < 0,05 (test dwustronny).

WYNIKI I ANALIZA

Dwudziestu pacjentów spełniło kryteria włączenia (40 zabiegów 
preparowania szyi); 17 (85%) pacjentów było płci męskiej, a 3 
(15%) płci żeńskiej. Średni wiek pacjentów wynosił 62,8 +/- 10,7 
lat (min. 40, max. 81). Trzech pacjentów (31%) miało cukrzycę, 
7 (35%) nadciśnienie tętnicze, 19 (95%) paliło papierosy, wypa-
lając ponad 40 paczek papierosów na rok, 9 (45%) spożywało 
napoje alkoholowe (ponad 70 g dziennie). Zabieg operacyjny w 
przypadku guza pierwotnego polegał na wykonaniu całkowitej 
laryngektomii w 13 (65%) przypadkach, orofaryngektomii w 4 
(20%) przypadkach lub endoskopowej resekcji nadgłośniowej 
z użyciem lasera CO2 w 3 (15%) przypadkach. Stadium T2 no-
wotworu stwierdzono u 3 (15%) pacjentów, T3 u 4 (20%), T4 u 
13 (65%). Dwunastu (60%) pacjentów sklasyfikowano jako N0, 
3 (15%) jako N1, a 5 (25%) jako N2A. W żadnym przypadku nie 
stwierdzono przerzutów odległych. Dwóch pacjentów (10%) 
zostało wcześniej poddanych radioterapii (tab. I).

Średni czas hospitalizacji wynosił 21,5 +/- 41,8 dni (min. 5, 
max. 191). Jako powikłania pooperacyjne u 6 (30%) pacjentów 
stwierdzono przetokę ślinową, u 2 (10%) ropień szyi, u 1 (5%) 
zachłystowe zapalenie płuc, u 1 (5%) doszło do zawału mięśnia 
sercowego w 5. dobie po zabiegu.

Operacja polegała na obustronnym czynnościowym przed-
nim preparowaniu szyi obejmującym poziomy IIa, IIb, III i IV 

u wszystkich pacjentów. W każdym zabiegu prawostronne-
go preparowania węzły chłonne zostały usunięte przy użyciu 
diatermii monopolarnej, podczas preparowania strony lewej 
procedura ta została wykonana zimnym nożem. Stwierdzono 
przypadek przejściowego niedowładu MMN w okresie poope-
racyjnym, który ustąpił po 3 miesiącach (1/4 = 2,5%). Nie od-
notowano przypadku trwałego niedowładu po zastosowaniu 
manewru Hayesa-Martina (tab. II).

Tab. I.  Dane demograficzne.

Płeć
Męska
Żeńska

17
3

85%
15%

Średni wiek 62,8 ± 10,7 lat  
(min. 40, max. 81)

Choroby współistniejące
Cukrzyca
Nadciśnienie tętnicze
Palenie
Alkohol

3
7
19
9

15%
35%
95%
45%

Średnia długość pobytu w szpitalu 21,5 ± 41,8 dni  
(min. 5, max. 185)

Rodzaj zabiegu
Całkowita laryngektomia
Orofaryngektomia
Nadgłośniowa endoskopowa 
laryngektomia

13
4
3

65%
20%
15%

Stopień T
T2
T3
T4

3
4
13

60%
15%
25%

Stopień N
N0
N1
N2a

12
3
5

60%
15%
25%

Stopień M
M0 20 100%

Tab. II.  Porównanie strony i techniki pod względem odsetka przejściowego 
i trwałego porażenia MMN 

Strona/technika Diatermia
(kauteryzacja 

Bovie)

Zimny nóż Liczba 
zabiegów 

preparowania 
szyi

Lewa 10 10 20

Prawa 10 10 20

Przejściowe porażenie 
MMN (skala HB)

1 0 0

Trwałe porażenie MMN 
(skala HB)

0 0

P 0 0
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Upośledzenie ruchomości dolnej wargi może być ponadto 
związane z przecięciem mięśnia szerokiego szyi, a jej prawi-
dłowe funkcjonowanie może powrócić po zagojeniu się mię-
śnia [10]. W ten sposób ostatnie badania udowadniają połą-
czenie między gałęzią brzeżną żuchwy a gałęziami  szyjnymi, 
co wyjaśnia przypadki niedowładu mięśnia obniżacza kąta ust 
po preparowaniu poziomów III i IV [11].

Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów jest to pierwsze bada-
nie prospektywne oceniające efektywność manewru Hayesa-
-Martina dla ochrony MMN podczas preparowania szyi na 
poziomie IIa z uwzględnieniem sposobu preparowania (dia-
termia lub zimny nóż). W 1 na 40 przypadków preparowa-
nia szyi wystąpiło przejściowe porażenie MMN. U żadnego 
z pacjentów nie stwierdzono trwałego porażenia MMN, co 
potwierdza bezpieczeństwo techniki w tych przypadkach. 

Jednakże wcześniejsze dane retrospektywne wskazują na 
zwiększone ryzyko uszkodzenia MMN podczas czynnościo-
wego, selektywnego lub radykalnego preparowania szyi. Z 
tego powodu ważne jest, by wyjaśnić potencjalne powikła-
nia neurologiczne po zabiegu preparowania szyi w przypad-
ku każdego pacjenta, uwzględniając tę informację w porad-
nictwie przedoperacyjnym dotyczącym częstości tego typu 
powikłań. Ograniczenia naszego badania to niewielka liczba 
zakwalifikowanych chorych i brak kwestionariuszy dotyczą-
cych pooperacyjnych spostrzeżeń pacjentów.

WNIOSKI

Manewr Hayesa-Martina jest bezpiecznym sposobem ochrony 
MMN podczas preparowania szyi na poziomie IIa bez względu 
na sposób preparowania (diatermia lub zimny nóż). Niemniej 
ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność podczas prepa-
rowania struktur szyi celem uniknięcia potencjalnych powikłań.

DYSKUSJA

Preparowanie szyi jest ważną techniką niezbędną w ocenie 
ewentualnych przerzutów do węzłów chłonnych. Wyniki on-
kologiczne tego zabiegu są takie same pomimo mniej agre-
sywnego usuwania węzłów chłonnych. Na potencjalne wystą-
pienia powikłań największy wpływ ma technika chirurgiczna. 
Niewielkie powikłania, takie jak blizna szyjna lub nieznaczne 
upośledzenie ruchomości twarzy, muszą być brane pod uwa-
gę. Jednakże liczba stwierdzanych powikłań polegających na 
czasowym lub przetrwałym porażeniu gałęzi brzeżnej żuchwy 
w wyniku preparowania szyi wciąż jest zaniżona.

Istnieją różne techniki pozwalające na ochronę gałęzi brzeż-
nej żuchwy. Obejmują one identyfikację nerwu pod mięśniem 
szerokim szyi z wykorzystaniem optyki powiększającej oraz 
wykonanie manewru Hayesa-Martina. Preparowanie gałę-
zi brzeżnej żuchwy może jednak skutkować pooperacyjnym 
niedowładem (nawet pomimo anatomicznego i neurofizjolo-
gicznego potwierdzenia jej ciągłości) ze względu na dodatko-
we czynniki, pozbawienie unaczynienia czy blok przewodzenia 
związany z użyciem diatermii do preparowania.

Występowanie uszkodzeń waha się od 11% do nawet 43% w 
zależności od stosowanych kryteriów, w różnych metodach 
preparowania w większości obejmujących poziom II [6, 8]. 
Niedowład może wystąpić nawet w przypadku pozornego ana-
tomicznego zachowania ciągłości, co udowodniono w badaniu 
ukazującym, że nawet 23% pacjentów prezentuje osłabienie 
funkcji motorycznych mięśnia okrężnego ust pomimo ochrony 
nerwu [9]. Ponadto u ludzi starszych z luźnymi i atroficznymi 
tkankami obserwuje się niższy przebieg MMN. W związku z 
tym zachowanie ostrożności podczas zabiegu jest wyjątkowo 
istotne; u takich pacjentów przecięcie mięśnia szerokiego szyi 
musi być wykonane co najmniej 4–5 cm poniżej granicy żuchwy 
celem zmniejszenia ryzyka uszkodzenia gałęzi brzeżnej [8].
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