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SUMMARY
Introduction: Idiopathic facial nerve paresis still remains a challenge for 
laryngologists and neurologists. The etiology of idiopathic peripheral facial 
nerve paresis has not been explained so far. There is a group of patients that 
complain about coexisting hearing abnormalities.
Aim: Analysis of audiological abnormalities in patients with idiopathic periph-
eral facial nerve paresis on the basis of pure tone audiometry and auditory 
brainstem responses. 
Material and methods: The retrospective analysis of 35 patients, aged 
under 40 years, with idiopathic peripheral facial nerve paresis hospitalised 
in Department of Otolaryngology of Warsaw Medical University – Poland 
(2004-2009). Control group consisted of age-matched, 23 healthy subjects. 
Each patient underwent audiometric evaluation that included pure tone audi-
ometry and auditory brainstem responses. Statistical analysis was performed 
with Student’s t-test.
Results: In the analysed group of 35 patients (17 male + 18 female), age 
ranged 13-40 years (mean 26.7 ± 7.1) signifi cantly prolonged latencies of 
wave III and V and III-V and I-V intervals in comparison with control group 
where observed (p<0.05). We found also that 48.6% patients with idiopathic 
peripheral facial nerve paresis had high-frequency hearing loss.
Conclusions: The auditory brainstem responses in this study showed an 
association between retrocochlear pathology of the auditory system and 
idiopathic peripheral facial nerve paresis. Further investigations are necessary 
to estimate the etiopathology of these coexisting abnormalities.
Hasła indeksowe: porażenie nerwu twarzowego, potencjały słuchowe z pnia 
mózgu, audiometria tonalna
Key words: idiopathic facial nerve paresis, auditory brainstem responses, pure 
tone audiometry
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Wprowadzenie
Obwodowe porażenie nerwu twarzowego w 75 % przy-
padków ma nieustaloną etiologię i jest wówczas okre-
ślane jako samoistne, idiopatyczne, pierwotne czy 
porażenie Bella [1]. W jednej czwartej przypadków ma 
natomiast charakter wtórny i pojawić się może w prze-
biegu infekcji wirusowych, urazów, patologii ucha 
środkowego, patologii ślinianki przyusznej, patologii 
kąta mostowo-móżdżkowego, u chorych z cukrzycą 
i zaburzeniami immunologicznymi [1].

Częstość występowania samoistnego obwodowego 
porażenie nerwu twarzowego wynosi 20-25 przy-
padków na 100 000 [1]. Objawy porażenia nerwu 
twarzowego są dla chorych uciążliwe i w większo-
ści przypadków trafiają oni do otolaryngologów lub 
neurologów. 

Rozpoznanie porażenia Bella jest stawiane po wy-
kluczeniu wtórnego charakteru porażenia.

W tym celu poza danymi z wywiadu wykonuje się 
diagnostykę audiologiczna i obrazową [2].

Obecnie dysponujemy jedynie różnymi hipotezami 
dotyczącymi przyczyny porażenia Bella. Powszechny 
jest model wirusowej polineuropatii w ośrodkowym 
układzie nerwowym (OUN), wywołanej reaktywacją 
latentnych wirusów opryszczki (HSV-1) lub półpaśca 
w zwojach nerwów czaszkowych i powodujących de-
generację włókien nerwowych [1, 3, 5].

Inni autorzy patogenezę porażenia wiążą z obrzę-
kiem niedokrwiennym nerwu twarzowego w kanale 
nerwu twarzowego, co powoduje blokadę przewodnictwa 
impulsów ruchowych i czuciowych [3]. Śródoperacyjnie 
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ten obrzęk udało się potwierdzić w 20% przypadków 
samoistnego porażenia nerwu twarzowego i był on 
zlokalizowany proksymalnie do zwoju kolanka [9].

Dodatkowo u części chorych z samoistnym poraże-
niem nerwu twarzowego obserwuje się objawy audiolo-
giczne sugerujące współwystępowanie patologii nerwu 
słuchowego. Zaburzenia audiologiczne towarzyszą 
porażeniu idiopatycznemu w 5-20% przypadków [3-5]. 
Autorzy podają, że częściowo wynikają one z braku 
odruchu strzemiączkowego i zwiększonej wrażliwo-
ści na głośne dźwięki, ale w pewnych przypadkach 
patologia dotyczy części ośrodkowej drogi słuchowej. 
Nieprawidłowa morfologia potencjałów słuchowych 
z pnia mózgu opisywana jest u około 20 % przypadków 
u pacjentów z samoistnym obwodowym porażeniem 
nerwu twarzowego [5-7]. Z uwagi na bezpośrednie, 
anatomiczne sąsiedztwo nerwu twarzowego i jego ją-
der oraz drogi słuchowej w pniu mózgu, jednoczasowe 
współwystępowanie patologii jest prawdopodobne, co 
więcej współistnienie tych zmian może sugerować 
uszkodzenie w obrębie pnia mózgu [3].

W artykule prezentujemy wyniki analizy współ-
występowania patologii narządu słuchu u pacjen-
tów z samoistnym obwodowym porażeniem nerwu 
twarzowego na podstawie wykonanych badań ABR 
i audiometrii tonalnej. 

Materiał i metody
Na podstawie dokumentacji medycznej dokonano 
analizy retrospektywnej pacjentów z jednostronnym 
samoistnym porażeniem nerwu twarzowego hospita-
lizowanych w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w okresie od 2004 do 2009 
roku. Do badania włączono chorych w wieku poniżej 
40 roku życia. Analizowano dane z wywiadu, z badania 
przedmiotowego, wyniki audiometrii tonalnej, audio-
metrii impedancyjnej oraz słuchowych potencjałów 
wywołanych z pnia mózgu. Do grupy kontrolnej włą-
czono 23 zdrowe osoby w wieku poniżej 40 roku życia, 
którym wykonano audiometrię tonalną oraz słuchowe 
potencjały wywołane z pnia mózgu. W obu grupach 
wykonano audiometrię tonalną, określając średnią 
wartość ubytku słuchu dla czterech częstotliwości 
(0,5, 1, 2, 4 KHz). 

Audiometrię tonalną wykonano na tympanome-
trze Midimate 622 Madsen. Badanie przeprowadzono 
w zakresie częstotliwości 125-8000 Hz. Progi określano 
co 10 dB. 

Badanie elektrofizjologiczne wykonano przy użyciu 
systemu EPtest. Skórę przygotowano typowo. Do pomia-
rów użyto trzech elektrod mocowanych na skórze. 

Badanie słuchowych potencjałów wywołanych prze-
prowadzano standardowo dla każdego ucha osobno, 
stymulując akustycznie trzaskiem na poziomie 90 dB 
nHL i czasie trwania bodźca 100 μs oraz częstości po-

dawania bodźca 31/s. Analizowano badania uzyskane 
średnio z 1000 powtórzeń. 

Analizując morfologię zapisu słuchowych potencja-
łów wywołanych z pnia mózgu, określono latencję fal I, 
III, V oraz wartości interwałów I-III, III-V, I-V.

Wszyscy pacjenci mieli wykonaną diagnostykę 
obrazową: tomografię komputerową kości skroniowej 
i rezonans magnetyczny tylnej jamy czaszki. 

Analizę statystyczną przeprowadzono t-testem 
Studenta oraz testem chi kwadrat. Próg istotności 
statystycznej przyjęto dla p<0,05.

Wyniki 
Analizą objęto 35 pacjentów hospitalizowanych w Kli-
nice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego z powodu jednostronnego samoistnego 
obwodowego porażenia nerwu twarzowego, w tym 17 
mężczyzn i 18 kobiet, w wieku od 13 do 40 lat. Średnia 
wieku badanej grupy wynosiła 26,8 ± 7,1 lat. Po stronie 
prawej porażenie nerwu wystąpiło u 18 chorych, a po 
stronie lewej u 17. Z badania wykluczono pacjentów 
z cukrzycą, chorobami układu krążenia czy choroba-
mi neurologicznymi. Jeden chory podał w wywiadzie 
epizod samoistnego porażenia nerwu twarzowego po 
stronie przeciwnej przed 2 laty z całkowitym powrotem 
czynności nerwu twarzowego. 

Okres od wystąpienia porażenia do czasu hospita-
lizacji wahał się od 1 do 68 dni, średnio wynosił 6,3 ± 
dni, mediana 2 dni.

Towarzyszące objawy otoneurologiczne podało 6 
pacjentów. Współistniejący niedosłuch zgłosiło przy 
przyjęciu 4 chorych, szumy uszne – 3, a zawroty głowy 
również 3 chorych. 

Morfologię z poziomem leukocytów wykonano 
u wszystkich pacjentów. Średnia wartość leukocytozy 
wynosiła 9,8 x 103/μl. 

W audiometrii impedancyjnej wszyscy chorzy mieli 
tympanogram typu A. Odruchu z mięśnia strzemiącz-
kowego z ucha po stronie porażenia przy stymulacji 
ipsi- i kontrlateralnej nie miało 16 (45,7%) chorych. 
U 17 (48,6%) pacjentów odruch z mięśnia strzemiącz-
kowego był zachowany obustronnie pomimo porażenia. 
U jednej osoby zarejestrowano nietypowy zapis odru-
chów, określany w literaturze jako „unibox pattern” 
[4], charakteryzujący się brakiem odpowiedzi z ucha 
po stronie porażenia przy stymulacji kontrlateralnej, 
przy prawidłowych odpowiedziach na stymulację ipsi-
lateralną, jak również prawidłowych odruchach przy 
stymulacji ucha po stronie przeciwnej do porażenia. 
Zapis ten jest charakterystyczny dla patologii w obrębie 
kąta mostowo-móżdzkowego i opisywany był w chorobie 
Charcot–Marie–Tooth, wodogłowiu i półpaścu usznym 
z łagodnym porażeniem nerwu twarzowego [4].

Warunkiem włączenia chorego do analizy było 
wykluczenie patologii w obrębie kąta mostowo-móżdż-
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kowego oraz patologii nerwu twarzowego, w tym celu 
u chorych wykonano diagnostykę obrazową. W badaniu 
tomografii komputerowej kości skroniowej oceniano 
przewód słuchowy wewnętrzny i przebieg nerwu twarzo-
wego. W rezonansie magnetycznym tylnej jamy czaszki 
oceniano pień mózgu i kąt mostowo-móżdżkowy. 

Szczegółową analizę przeprowadzono, porównując 
grupę chorych z porażeniem nerwu twarzowego z grupą 
kontrolną, pod względem: 

• średniej wartość ubytku słuchu dla czterech 
częstotliwości (0,5, 1, 2, 4 kHz),

• latencji fal I, III, V potencjałów słuchowych z pnia 
mózgu,

• wartości interwałów I-III, III-V, I-V potencjałów 
słuchowych z pnia mózgu.

W grupie chorych z porażeniem nerwu twarzowego 
oddzielnie rozpatrywano stronę porażoną i przeciwną 
do porażenia, określaną dalej jako zdrowa. 

Grupę kontrolną stanowiło 23 zdrowe osoby, w tym 
12 mężczyzn i 11 kobiet, w wieku od 17 do 40 lat. 
Średnia dla wieku wyniosła 28,7 ± 5,8 lat. W tej grupie 
zarówno audiometrię tonalną, jak również badanie 
słuchowych potencjałów wywołanych wykonano obu-
stronnie, wykorzystując do analizy wyniki badań 46 
uszu. Obie grupy były jednorodne pod względem płci 
i wieku. 

Na podstawie wykonanej audiometrii tonalnej 
określono średnią wartość progu słyszenia dla po-
szczególnych grup. Uzyskane wyniki zaprezentowano 
w tabeli I. Różnice średnich wartości ubytków słu-

chu między poszczególnymi grupami nie były istotne 
statystycznie.

Ponadto w każdej grupie określono liczbę osób 
z ubytkiem słuchu przekraczającym 20 dB, osobno dla 
częstotliwości od 0,5 do 4 kHz i dla wysokich często-
tliwości 6-8 kHz. Wyniki, jakie uzyskaliśmy w każdej 
grupie, przedstawione zostały w tabeli II. Zwraca uwagę 
znacznie większy odsetek osób z ubytkiem słuchu prze-
kraczającym 20 dB w zakresie wysokich częstotliwości 
wśród pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego 
w stosunku do grupy kontrolnej. Analiza rozkładu 
cechy w grupie kontrolnej i w grupie z porażeniem  
nerwu twarzowego za pomocą testu chi kwadrat wyka-
zała, iż zróżnicowanie to jest na pograniczu istotności 
(chi2 =3,52; df=1; p=0,06). Nie zaobserwowano różnicy 
w stronach, po której wystąpił ubytek słuchu. 

Na podstawie wykonanych potencjałów słuchowych 
z pnia mózgu określono w każdej z grup średnią latencję 
dla fal I, III i V. Wyniki, jakie uzyskano dla poszczegól-
nych grup zostały zaprezentowane w tabeli III. Zwraca 
uwagę wydłużenie średniej latencji fal III i V w grupie 
chorych z porażeniem nerwu twarzowego zarówno po 
stronie porażonej, jak i zdrowej w stosunku do grupy 
kontrolnej. Istotne statystycznie (p<0,005) okazały się 
różnice średnich latencji dla fali III i V pomiędzy grupą 
chorych z porażeniem, zarówno po stronie zdrowej, jak 
i porażonej, a grupą kontrolna. 

Analizując morfologię potencjałów słuchowych 
z pnia mózgu, na podstawie latencji fal I, III i V, wyliczo-
no wartość interwałów I-III, III-V oraz I-V dla badanych 

Tabela I. Średnia wartość progu słyszenia w badanych grupach
Table I. Mean value of sensorineural hearing loss in analysed groups

Grupa badana Średnia wartość progu słyszenia [dB nHL] 
± Odchylenia standardowe [dB nHL]

Istotność statystyczna

Grupa kontrolna (G. k.) 8,7 ± 4,6

Chorzy – strona porażona (Ch. p.) 10,7 ± 7,1 Ch. p. vs G. k. p>0,05

Chorzy – strona zdrowa (Ch. z. ) 10,2 ± 4,4 Ch. z. Vs G. k. p>0,05

Tabela II. Zestawienie liczby osób z ubytkiem słuchu przekraczającym 20 dB w analizowanych grupach
Table II. Patients with sensorineural hearing loss of more than 20 dB in analysed groups

Liczba osób z ubytkiem słuchu > 20 dB

Częstotliwość 0,5-4 kHz Częstotliwość 6-8 kHz

Grupa kontrolna 0 13 (28,3%)

Chorzy z porażeniem Wszyscy 2 (5,7%) 17 (48,6%)

Strona porażona 1 (2,9%) 5 (14,3%)

Strona zdrowa 1 (2,9%) 4 (11,4%)

Obustronnie 0 8 (22,9%) 
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grup. Szczegółowe wyniki zaprezentowano w tabeli IV. 
Zaobserwowano większe wartości dla interwałów I-III 
oraz I-V u chorych z porażeniem, zarówno po stronie 
porażonej, jak i zdrowej, w porównaniu z grupą kontrol-
ną. Istotne statystycznie okazały się różnice średnich 
wartości interwałów I-III oraz I-V między grupą cho-
rych po stronie porażonej, a grupą kontrolną. Ponadto 
istotna statystycznie była różnica średnich wartości 
interwałów III-V i I-V w grupie chorych z porażeniem po 
stronie zdrowej w porównaniu z grupą kontrolną. 

Omówienie
Spośród niezbyt licznej literatury, dotyczącej analizy 
morfologii potencjałów słuchowych z pnia mózgu u cho-
rych z samoistnym porażeniem nerwu twarzowego, 
większość prac stanowią doniesienia sprzed ponad 10 
lat. Autorzy większości tych publikacji obserwowali 
patologiczne zapisy ABR u pacjentów z porażeniem 
nerwu twarzowego wahające się w granicach od 6,7% 
[8] do ponad 20% przypadków [3, 5-7]. Za patologiczne 
uznawano zapisy, w których wartości latencji fal u osób 
chorych przekraczały 2 lub 2,5 odchylenia standardo-
we w stosunku do wartości średnich uzyskanych dla 
grupy kontrolnej. W większości przypadków, podobnie 
jak w naszym badaniu, nieprawidłowości dotyczyły 
wydłużenia latencji fali III i V oraz interwału I-V i ob-

serwowane były one obustronnie. W naszym badaniu, 
przy założeniu, że nieprawidłowy jest zapis, w któ-
rym wartości przekraczają 2,5 SD wartości średnich 
w grupie kontrolnej, uzyskaliśmy nieprawidłowe zapisy 
w 34,3% przypadków. Zgodnie z powyższym założeniem 
patologiczne były latencje przekraczające wartości dla 
fali I – 1,85 ms, III – 3,95 ms, V – 6,11ms. Nie udało się 
natomiast znaleźć zmian, które mogłyby być określone 
jako patognomoniczne dla współistniejącego porażenia 
nerwu twarzowego. W tabeli V zestawiono wyniki analiz 
poszczególnych autorów z uwzględnieniem wielkości 
badanych grup. 

Według literatury zaburzenia audiologiczne towa-
rzyszą porażeniu idiopatycznemu w 5-20% przypadków 
[3-5]. W naszej analizie celowo przyjęliśmy kryterium 
wieku chorych z porażeniem poniżej 40 roku życia, 
aby uniknąć wpływu zmian morfologii potencjałów 
słuchowych z pnia mózgu, jakie pojawiają się wraz ze 
starzeniem się organizmu. Również analiza ubytku 
słuchu, szczególnie dla wysokich częstotliwości, jest 
bardziej wiarygodna dla młodszej grupy wiekowej. 

W przeprowadzonym badaniu zaobserwowaliśmy, aż 
u 48,6% chorych z porażeniem ubytek słuchu przekra-
czający 20 dB dla wysokich częstotliwości. Dla porów-
nania w grupie kontrolnej odsetek ten wyniósł 28,3%. 
Analizując rozkład tej cechy w obu grupach za pomocą 
testu chi kwadrat, uzyskaliśmy wynik na pograniczu 

Tabela III. Średnia latencja fal I, III, V potencjałów słuchowych z pnia mózgu w analizowanych grupach
Table III. Mean value of latencies of ABR waves I, III and V in analysed groups

Grupa badana Średnia latencja fal [ms] ± odchylenie standardowe [ms] 
(p – istotność statystyczna)

I III V

Grupa kontrolna (G. k.) 1,66 ± 0,90 3,73 ± 0,11 5,79 ± 0,16

Chorzy – strona porażona (Ch. p.) 1,69 ± 0,14 
Ch. p. vs G. k. p>0,05

3,86 ± 0,28 
Ch. p. vs G. k. p<0,005

5,94 ± 0,27 
Ch. p. vs G. k. p<0,005

Chorzy – strona zdrowa (Ch. z.) 1,69 ± 0,13 
Ch. z. vs G. k. p>0,5

3,83 ± 0,19 
Ch. z. vs G. k. p<0,005

5,95 ± 0,28 
Ch. z. vs G. k. p<0,005

Tabela IV. Średnia wartość interwałów I-III, III-V, I-V potencjałów słuchowych z pnia mózgu w analizowanych grupach
Table IV. Mean value of ABR I-III, III-V and I-V intervals in analysed groups

Grupa badana Średnia wartość interwału [ms] ± odchylenie standardowe [ms]
(p – istotność statystyczna)

I – III III – V I – V

Grupa kontrola (G. k) 2,07 ± 0,13 2,06 ± 0,12 4,13 ± 0,18

Chorzy – strona porażona (Ch. p.) 2,15 ± 0,24 
Ch. p. vs G. k. p<0,05

2,08 ± 0,23 
Ch. p. vs G. k. p>0,05

4,24 ± 0,20 
Ch. p. vs G. k. p<0,005

Chorzy – strona zdrowa (Ch. z.) 2,11 ± 0,13 
Ch. z. vs G. k. p>0,05

2,11 ± 0,17 
Ch. z. vs G. k. p<0,05

4,22 ± 0,20 
Ch. z. vs G. k. p<0,05
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Tabela V. Wyniki analiz morfologii potencjałów słuchowych z pnia mózgu u chorych z samoistnym porażeniem nerwu 
twarzowego różnych autorów
Table V. Results of ABR analysis in patients with idiopatic facial nerve paresis in the literature

Autor badania Liczba chorych 
z porażeniem n. VII

Zakres wieku 
analizowanej grupy 

(lata)

Nieprawidłowa 
morfologia ABR 

(%)

Ubytek słuchu 
dla wysokich 

częstotliwości (%)

Welkoborsky i wsp. [3] 93 8-82 20,4% (2 SD) 20,4%

Rosenhall i wsp. [5] 31 8-77 29% (2,5 SD) 6/18

Uri i wsp. [6] 24 6-65 25% (2,5 SD) -

Shanon i wsp. [7] 27 - 22,2% -

Maurizi i wsp. [8] 30 - 6,7% (3 SD) 
10% (2 SD)

-

Nasza analiza 35 13-40 37,14% (2 SD) 
34,28% (2,5 SD) 
31,43% (3,0 SD)

48,6%

istotności (p=0,06). Wydaje się więc, że patologie w ob-
rębie drogi słuchowej i nerwu twarzowego mogą być 
powiązane ze sobą. Potwierdzenie tych przypuszczeń 
wymaga jednak szczegółowych badań wirusologicznych 
i immunologicznych. Rozpatrując hipotezę wiruso-
wej polineuropatii jako przyczyny porażenia nerwu 
twarzowego i jednocześnie powodującej uszkodzenie 
dróg słuchowych, niektórzy autorzy oceniali obecność 
swoistych przeciwciał przeciwko wirusom HSV i VZV. 
Rosenhall i wsp. znaleźli przeciwciała przeciwko HSV 
u 16 z 17 chorych, co świadczy o przebytym zakaże-
niu i możliwości reaktywacji latentnego zakażenia 
w tkance nerwowej. Należy wyjaśnić, czy HSV jest 
czynnikiem sprawczym powodującym demielinizację 
i destrukcję tkanki nerwowej, czy tylko współistnie-
jącym zjawiskiem. 

Wnioski 
1. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaobser-

wowano wydłużenie latencji fal III i V oraz interwałów 
I-III i I-V u chorych z samoistnym porażeniem nerwu 
twarzowego w porównaniu z grupą kontrolną.

2. U 48,6% chorych z samoistnym porażeniem 
nerwu twarzowego stwierdzono ubytek słuchu dla 
wysokich częstotliwości.

3. Zaobserwowane wydłużenie latencji fal III i V 
w badaniu ABR może być objawem neuropatii w ośrod-
kowym odcinku drogi słuchowej współistniejącej z sa-
moistnym porażeniem nerwu twarzowego. 
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