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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Obserwacje z³amañ koœci skroniowej dotycz¹ g³ównie ob-
jawów klinicznych w ró¿nych typach tych z³amañ. Niewiele jest prac, któ-
rych autorzy, na znacz¹cym materiale, dokonaliby ich oceny pod k¹tem lo-
kalizacji zmian w koœci skroniowej in situ. W piœmiennictwie spotyka siê
rozbie¿noœci na temat lokalizacji uszkodzeñ nerwu twarzowego, dotycz¹ce
przede wszystkim czêstoœci wystêpowania obra¿eñ w okolicy zwoju kolan-
ka. Okolica ta, niedostêpna przy rutynowej eksploracji nerwu, jest rzadko
opisywana na podstawie obserwacji œródoperacyjnych.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Dokonanie szczegó³owego opisu obra¿eñ poszczególnych struk-
tur koœci skroniowej na materiale sekcyjnym, przede wszystkim pod k¹tem
lokalizacji uszkodzeñ nerwu twarzowego.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badanie retrospektywne na 200 koœciach skroniowych
pobranych podczas sekcji. Preparatyka anatomiczna i obserwacje.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. Stwierdzono 81,5% z³amañ pod³u¿nych, 11,5% poprzecznych i 7%
mieszanych. Z³amania kana³u twarzowego obserwowano prawie w po³owie
koœci wykazuj¹cych cechy z³amania pod³u¿nego (70/163), najczêœciej w oko-
licy kolanka, ale przerwanie ci¹g³oœci nerwu spotykano rzadko. Kana³ twa-
rzowy w z³amaniach poprzecznych tak¿e by³ objêty przez szczelinê z³amania
(9/23), najczêœciej w odcinku b³êdnikowym, przy czym zawsze obserwowa-
no ca³kowite przerwanie nerwu. Uszkodzenia opuszki ¿y³y szyjnej wewnêtrz-
nej by³y czêste (42/200) i wystêpowa³y we wszystkich trzech rodzajach z³a-
mañ. Uszkodzenia ³añcucha kosteczek s³uchowych polega³y na roz³¹czeniu
ich stawów lub z³amaniach m³oteczka lub strzemi¹czka; z³amañ kowade³ka
nie stwierdzono. Uszkodzenia kana³u têtnicy szyjnej wewnêtrznej tak¿e by³y
czêste (89/200), aczkolwiek zranienie œciany samej têtnicy stwierdzono zale-
dwie w jednym przypadku.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Potencjalnie ka¿da ze struktur koœci skroniowej mo¿e byæ uszko-
dzona w przebiegu z³amania. Typ z³amania szczególnie silnie jest zwi¹zany
z rodzajem obra¿eñ nerwu twarzowego; najpowa¿niejsze uszkodzenia ner-
wu, z przerwaniem pnia, obserwowane s¹ w z³amaniach powoduj¹cych
naruszenie kapsu³y b³êdnika.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(3), 117-127
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Descriptions of temporal bone fractures are based primarily
on the clinical symptoms. Reports assessing such fractures with respect to
the location of the fissures within the temporal bone in situ are scarce. Va-
rious authors differ in their opinions on the location of facial nerve damage;
the major differences refer to the damages occurring in the region of the
geniculate ganglion. Intraoperative observation-based descriptions of that
region, inaccessible during routine exploration of the nerve, are scarce.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. Provide a detailed description of the injuries in the individual structu-
res of the temporal bone based on post-mortem examination, with particu-
lar reference to the location of facial nerve damages.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. Retrospective analysis of 200 temporal bones col-
lected during post mortem examination. Preparation of specimens and ob-
servations.
Results.Results.Results.Results.Results. Longitudinal fractures were found in 81.5%, transverse in 11.5%,
and mixed fractures in 7% cases. Facial canal injuries were present in almost
half of the studied bones with longitudinal fractures (70/163); however,
neurotmesis of the facial nerve stem was rare. Facial canal was also affected
by the transverse fractures (9/23), most frequently in its labyrinthine portion,
in every case with accompanying complete neurotmesis of the facial nerve.
Injuries to the jugular bulb were frequent (42/100) and were observed in all
types of temporal bone fractures. Observed damages to the auditory ossic-
les included disconnection of their joints, or fractures of the malleus or
stapes. Fractures of the incus were not observed. Injuries to the carotid canal
were frequent (89/200), although injury of the arterial wall was observed
only in one specimen.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Potentially all structures of the temporal bone can be dama-
ged during its fracture. Type of fracture strongly affects the character of fa-
cial nerve injury; the most serious damages of nerve, with nerve neurotme-
sis, are observed in fractures affecting the labyrinthine capsule.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(3), 117-127
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Bogactwo struktur obecnych w obrêbie koœci skro-
niowej, a zw³aszcza jej piramidy, sprawia, ¿e z³amania
koœci skroniowej maj¹ ciê¿ki przebieg, charakteryzuj¹ siê
z³o¿on¹ symptomatologi¹ i stanowi¹ interdyscyplinarny

problem kliniczny. Wzrost liczby wypadków drogowych,
w których najczêœciej dochodzi do obra¿eñ g³owy powo-
duje, ¿e wzrasta czêstoœæ urazów i z³amañ koœci skronio-
wej [1-3]. Ró¿norodnoœæ i powaga powik³añ tych urazów

Otorynolaryngologia, 2004, 3(3), 117-127



118 Otorynolaryngologia, 2004, 3(3), 117-127

sprawia, ¿e z³amania koœci skroniowej s¹ czynnikiem po-
wa¿nie obni¿aj¹cym jakoœæ ¿ycia, stanowi¹c tym samym
powa¿ny problem kliniczny, psychologiczny i spo³eczny.

Z³amania koœci skroniowej mog¹ byæ wynikiem ró¿-
nych urazów g³owy. Nale¿¹ do nich: wypadki samocho-
dowe, motocyklowe, rowerowe, potr¹cenia przez pojaz-
dy mechaniczne, upadki z wysokoœci, uderzenia têpym
narzêdziem, postrza³y i od³amki, a nawet czasem tak eg-
zotyczne, jak uderzenie przez lataj¹c¹ rybê podczas pod-
ró¿y jachtem [4-12].

Klasyfikacja z³amañ koœci skroniowej mo¿e byæ wpro-
wadzona w oparciu o rozmaite kryteria, st¹d wieloœæ po-
dzia³ów spotykanych nadal w piœmiennictwie. Przebieg
szczeliny z³amania, jak to wynika z podstawowych zasad
mechaniki, jest uwarunkowany wystêpuj¹cymi w obrê-
bie tej koœci licznymi jamami, otworami, kana³ami i szcze-
linami, a tak¿e rozmait¹ gêstoœci¹ tkanki kostnej, co sk³a-
da siê na swoiste loci minoris resistentiae. Sprawia to, ¿e
szczelina z³amania, ³¹cz¹c te naturalne miejsca zmniej-
szonej opornoœci, przebiega zwykle w sposób typowy.
Ulrich w 1926 roku podzieli³ z³amania koœci skroniowej
na pod³u¿ne i poprzeczne, bior¹c pod uwagê stosunek
szczeliny z³amania do d³ugiej osi piramidy [13]. Brun-
ner wyró¿ni³ z³amania pod³u¿ne, poprzeczne i z³amania
szczytu piramidy [14]. Voss wprowadzi³ podzia³ z³amañ
a¿ na 5 typów. Wyró¿ni³ on z³amanie pod³u¿ne z uszko-
dzeniem ucha œrodkowego, z³amanie poprzeczne z uszko-
dzeniem ucha wewnêtrznego, skojarzone z³amania sko-
œne i poprzeczne, skojarzone z³amania skoœne i pod³u¿-
ne, a tak¿e skojarzone z³amania pod³u¿ne i poprzeczne
[15]. Obecnie wiêkszoœæ autorów publikacji dotycz¹cych
z³amañ koœci skroniowej stosuje podzia³ zaproponowa-
ny przez Mc Hugh w 1959 roku. Klasyfikacja ta wyró¿-
nia trzy kategorie z³amañ: pod³u¿ne, poprzeczne i mie-
szane [16]. Mimo prób wprowadzenia innych podzia-
³ów, ostatni podzia³ tak utrwali³ siê w piœmiennictwie
dotycz¹cym przedmiotu, ¿e jest cytowany przez wiêk-
szoœæ autorów [17]. Nadal jednak nie brak prób innych
klasyfikacji z³amañ koœci skroniowej. Inspiracj¹ do tych
dzia³añ jest coraz doskonalsza diagnostyka obrazowa,
pozwalaj¹ca szczegó³owo przedstawiæ przebieg szczeli-
ny z³amania. Ghorayeb i Yakeley wprowadzili podzia³
na z³amania pod³u¿ne, poprzeczne, mieszane i skoœne [4].
Kelly zaproponowa³ tylko dwie grupy z³amañ piramidy
koœci skroniowej, wyró¿niaj¹c z³amania oszczêdzaj¹ce
os³onkê kostn¹ b³êdnika oraz z³amania przebiegaj¹ce z
przerwaniem tej os³onki [18].

Z³amania pod³u¿ne s¹ najczêstsze i wystêpuj¹ w 70-90%
przypadków [3,7,16-19]. Linia z³amania generalnie prze-
biega równolegle do d³ugiej osi piramidy. Czynnikiem
sprawczym tych z³amañ jest najczêœciej uraz têpy, dzia-
³aj¹cy na boczn¹ œcianê czaszki. Szczelina z³amania roz-
poczyna siê w tylnej czêœci ³uski koœci skroniowej i bie-
gnie w kierunku przednio-przyœrodkowym. Przebiega
przez górn¹ lub tylno-górn¹ œcianê przewodu s³uchowe-

go zewnêtrznego kostnego, pokrywê jamy bêbenkowej,
i omijaj¹c od przodu b³êdnik, dochodzi do œrodkowego
do³u czaszki, koñcz¹c siê w okolicy otworu poszarpane-
go lub owalnego. W czêœci przypadków z³amanie mo¿e
przejœæ na drug¹ stronê podstawy czaszki daj¹c w efekcie
obustronne pod³u¿ne z³amanie koœci skroniowej
[18,20,21]. W wielu przypadkach stwierdza siê równie¿
szczelinê z³amania w ³usce koœci skroniowej [18,22].
Z³amania pod³u¿ne mog¹ byæ przednie albo tylne [20].
Z³amanie przednie le¿y w przedniej czêœci piramidy, bie-
gnie przez pokrywê jamy bêbenkowej i okolicê kolanka
nerwu twarzowego, pod¹¿aj¹c do szczytu piramidy i obej-
muj¹c zwykle równie¿ panewkê stawu skroniowo-¿u-
chwowego [1,21]. Z³amania tylne z kolei lokalizuj¹ siê
w wyrostku sutkowym i w tylnej czêœci piramidy, niszcz¹
³añcuch kosteczek s³uchowych i kolanko nerwu twarzo-
wego, koñcz¹ siê w okolicy otworu poszarpanego. Pod³u¿-
ne z³amania mog¹ obejmowaæ tak¿e kana³ têtnicy szyj-
nej wewnêtrznej, powoduj¹c jej rozwarstwienie, zwê¿enie
lub, po d³u¿szym okresie czasu, têtniak rzekomy. Mog¹
równie¿ powodowaæ uszkodzenia zatoki esowatej [21].

Poprzeczne z³amania koœci skroniowej, prostopad³e
do jej osi, stwierdza siê w ok. 10-30% przypadków
[3,7,18]. Ich przyczyn¹ jest si³a dzia³aj¹ca na okolicê czo-
³ow¹ lub potyliczn¹. Niektórzy autorzy wyró¿niaj¹ z³a-
mania poprzeczne zewnêtrzne i wewnêtrzne w zale¿no-
œci od usytuowania szczeliny wzglêdem wynios³oœci ³u-
kowatej [23]. Wszystkie z³amania rozpoczynaj¹ siê zwy-
kle w otworze wielkim lub okolicy otworu szyjnego. Na-
stêpnie, w przypadku z³amañ wewnêtrznych pêkniêcie
przebiega wzd³u¿ przewodu s³uchowego wewnêtrznego,
przechodzi przez œlimak i zwój kolanka, kieruj¹c siê na
przedni brzeg piramidy. Z kolei z³amania zewnêtrzne
przebiegaj¹ przez ca³e ucho wewnêtrzne (œlimak i przed-
sionek), wzd³u¿ kana³u nerwu twarzowego do zwoju ko-
lanka, a zatem dochodz¹c do jamy bêbenkowej. W tych
sytuacjach szczelina z³amania biegnie przez wzgórek,
dochodzi do przerwania œluzówki jamy bêbenkowej
i powstania hemotympanum [5,18,24,25].

W z³amaniach mieszanych uszkodzone mog¹ byæ
zarówno struktury ucha œrodkowego, jak i wewnêtrzne-
go [26]. Przebieg linii z³amania jest zwykle nieregularny
i sk³ada siê z kilku szczelin i od³amów, a cechy kliniczne
tych z³amañ s¹ kompilacj¹ cech z³amania poprzecznego
i pod³u¿nego.

Innego rodzaju uszkodzenia koœci skroniowej wystê-
puj¹ w urazach dzia³aj¹cych punktowo, takich jak rany
k³ute, urazy ciœnieniowe czy postrza³y z broni palnej
[12,27]. Przyk³adem tego typu urazu jest tak¿e wg³obie-
nie g³owy ¿uchwy do panewki z przebiciem do œrodko-
wego do³u czaszkowego [28, 29]. Urazy te, choæ powo-
duj¹ znaczne niekiedy obra¿enia, nie mieszcz¹ siê w ob-
razie z³amañ koœci skroniowej.

Mimo wprowadzenia przez Ulricha pierwszego po-
dzia³u z³amañ koœci skroniowej ju¿ 80 lat temu, nadal
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nie stworzono jednolitej i powszechnie przyjêtej klasyfi-
kacji tych zdarzeñ. Szereg autorów, opieraj¹c siê na cha-
rakterystycznych cechach klinicznych, wprowadzi³o do-
datkowe kryteria podzia³ów z³amañ, które jednak nie
zawsze pozwalaj¹ jednoznacznie ujmowaæ ca³oœæ zjawisk
obserwowanych w z³amaniach koœci skroniowej. Wyda-
je siê, ¿e jedn¹ z przyczyn tego stanu rzeczy, oprócz na-
turalnej dla badaczy chêci wprowadzania coraz to no-
wych podzia³ów i klasyfikacji, jest prawie ca³kowity brak
podstawowych badañ anatomicznych nad z³amaniami
koœci skroniowej. W dostêpnym piœmiennictwie znaleŸæ
mo¿na jedynie nieliczne doniesienia dotycz¹ce obserwa-
cji urazów koœci skroniowej w materiale sekcyjnym. Dane
kliniczne, doœæ obszernie prezentowane w literaturze
dotycz¹cej tego zagadnienia, dostarczaj¹ jedynie infor-
macji wycinkowych, uzyskanych na podstawie obrazu
œródoperacyjnego i diagnostyki obrazowej. G³ównym
celem niniejszych badañ by³o uzyskanie pe³nego obrazu
morfologicznego z³amañ koœci skroniowej. W szczegól-
noœci oceniano zakres i charakter zmian patologicznych
wystêpuj¹cych w okolicy kolanka nerwu twarzowego
w ró¿nych rodzajach z³amañ. Wyniki niniejszych badañ
w za³o¿eniu mia³y tak¿e dostarczyæ szeregu danych do-
tycz¹cych anatomii patologicznej koœci skroniowej. Sze-
reg prac z dziedziny radiologii wskazuje na ogromn¹ rolê
znajomoœci anatomii prawid³owej i jej wariantów, a tak-
¿e mo¿liwych zmian patologicznych, bowiem nietrudno
o nadrozpoznawanie z³amañ, tzw. „z³amañ rzekomych”.
Terminem tym okreœla siê przypisywanie szczeliny z³a-
mania do licznych w tym obszarze naturalnych kana³ów,
szwów i szczelin. Praca niniejsza jest prób¹ wype³nienia
tak¿e i tej luki.

MATERIA£ I METODYKA

Zbadano 200 ludzkich koœci skroniowych (111 mê-
skich i 89 ¿eñskich), pobranych podczas rutynowych sek-
cji wykonywanych w Zak³adzie Medycyny S¹dowej AM
w Warszawie. Materia³ by³ pobierany kolejno, bez sto-
sowania ¿adnych specjalnych kryteriów doboru. Z bada-
nia wykluczono jedynie postrza³y i urazy bêd¹ce wyni-
kiem dzia³ania ostrego narzêdzia bezpoœrednio na okoli-
cê skroniow¹, bowiem obra¿enia spowodowane dzia³a-
niem tych czynników nie by³y typowymi z³amaniami
koœci skroniowej. Ka¿dorazowo odnotowywano wiek
i p³eæ, mechanizm urazu, przyczynê zgonu oraz okres od
urazu do zgonu (zgon natychmiastowy, b¹dŸ hospitali-
zacja, dzia³ania reanimacyjne, operacje). Wiek ofiar wa-
ha³ siê od 15 do 87 r¿. (œredni wiek 38,4 r.). Opisywano
szczegó³owo charakter obra¿eñ w obrêbie czaszki, po-
s³uguj¹c siê protoko³ami Zak³adu Medycyny S¹dowej.
Z³aman¹ koœæ skroniow¹ pobierano w sposób typowy.
Tak przygotowane koœci preparowano w laboratorium

koœci skroniowej przy u¿yciu frezy, mikroskopu stereo-
skopowego i standardowego zestawu narzêdzi mikrochi-
rurgicznych. Uwidaczniano i odnotowywano zakres
zniszczeñ struktur koœci skroniowej oraz klasyfikowano
typ z³amania wed³ug podzia³u na z³amania pod³u¿ne,
poprzeczne i mieszane. Stosuj¹c testy nieparametryczne
oceniano korelacjê pomiêdzy rodzajem obra¿eñ w obrê-
bie g³owy, typem z³amania koœci skroniowej i rodzajem
uszkodzeñ w jej obrêbie.

WYNIKI

W materiale 200 z³amañ koœci skroniowych 12 z³a-
mañ by³o obustronnych (9 pod³u¿nych i 3 poprzeczne),
natomiast 188 jednostronnych. Stwierdzono, ¿e 163 z³a-
mania (81,5%) mia³y charakter z³amañ pod³u¿nych, 23
(11,5%) poprzecznych, a 14 (7%) mieszanych (ryc. 1-3).
Ka¿da ze struktur koœci skroniowej mog³a byæ potencjal-
nie uszkadzana przez szczelinê z³amania, z tym jednak
zastrze¿eniem, ¿e – z definicji – struktury ucha zewnêtrz-
nego by³y oszczêdzane w z³amaniach poprzecznych,
a struktury ucha wewnêtrznego w pod³u¿nych. Struktu-
ry te przedstawiono schematycznie na rycinie (ryc. 4),
a wyniki obserwacji w tabeli I. Podsumowaniem znale-
zisk sekcyjnych i obserwacji mikroskopowych s¹ ryciny:
4-7, przedstawiaj¹ce w schematycznej formie odmiany
przebiegu linii z³amania, wyznaczaj¹ce podgrupy w ob-
rêbie poszczególnych trzech typów z³amañ koœci skro-
niowej. Z³amania pod³u¿ne powstawa³y najczêœciej w wy-
niku urazów skierowanych na okolicê skroniow¹, a z³a-
mania poprzeczne – si³ dzia³aj¹cych na okolicê czo³ow¹
lub potyliczn¹. W wielu przypadkach obserwowano jed-
nak urazy dzia³aj¹ce skoœnie wzglêdem p³aszczyzn opi-
sowych cia³a ludzkiego. Urazy te skutkowa³y wszystkimi
rodzajami z³amañ, bez istotnych ró¿nic pomiêdzy nimi.

Tabela I. Lokalizacja uszkodzeñ poszczególnych struktur koœci skroniowej w trzech
typach z³amañ

Uszkodzona struktura Z³amania Z³amania Z³amania
koœci skroniowej pod³u¿ne poprzeczne mieszane

(163) (23) (14)

Przedsionek bo 14 6
Œlimak bo 11 4
Kana³y pó³koliste bo 4 4
Przewód s³uchowy wewnêtrzny bo 9 10
Kana³ têtnicy szyjnej 71 11 7
Tr¹bka s³uchowa 86 11 7
Dó³ szyjny 20 17 5
Bruzda zatoki esowatej 26 4 4
Wyrostek rylcowaty 4 1 1
Panewka stawu skroniowo-¿uchwowego 7 0 1
B³ona bêbenkowa 116 bo 11
Przewód s³uchowy zewnêtrzny 109 bo 14

bo – brak obserwacji danego typu uszkodzenia
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Z³amania pod³u¿ne
W z³amaniach pod³u¿nych szczelina przebiega³a

mniej wiêcej równolegle do d³ugiej osi piramidy, w ty-
powy sposób. Rozpoczyna³a siê najczêœciej w bocznej
czêœci pokrywy jamy bêbenkowej lub jamy sutkowej
i przechodzi³a przez górn¹ œcianê kostnego przewodu s³u-
chowego zewnêtrznego, b¹dŸ bocznie od b³ony bêben-
kowej, b¹dŸ przez pierœcieñ bêbenkowy albo te¿ przy-
œrodkowo od b³ony bêbenkowej, nie powoduj¹c jej pêk-
niêcia. W 7 przypadkach szczelina koñczy³a siê w dole
stawowym ¿uchwy, prowadz¹c do od³amania bocznej
czêœci panewki stawu skroniowo-¿uchwowego. Zazwy-
czaj p³aszczyzna z³amania bieg³a skoœnie, w zwi¹zku
z czym obserwowano prze³amanie koœci skroniowej na
dwa od³amy: górno-boczny i dolno-przyœrodkowy
(ryc. 5). W 26 przypadkach szczelina z³amania rozpo-
czyna³a siê w wyrostku sutkowym koœci skroniowej, obej-
mowa³a zatokê esowat¹, po czym przebiega³a w sposób
opisany powy¿ej. W 85 przypadkach naruszony by³ ka-
na³ têtnicy szyjnej wewnêtrznej. Na 26 z³amañ obejmuj¹-
cych bruzdê zatoki esowatej œciana zatoki by³a rozerwana
we wszystkich przypadkach. Na 20 z³amañ obejmuj¹cych
dó³ szyjny œciana opuszki ¿y³y szyjnej wewnêtrznej by³a

Ryc. 4. Schemat struktur koœci skroniowej prawej
1. wnêtrze tr¹bki s³uchowej
2. jama bêbenkowa
3. wnêtrze przewodu s³uchowego zewnêtrznego;
4. wyrostek jarzmowy
5. g³owa m³oteczka
6. trzon kowade³ka
7. jama sutkowa
8. strzemi¹czko
9. zatoka esowata
10. kana³y pó³koliste
11. przedsionek
12. przewód s³uchowy wewnêtrzny
13. œlimak
14. têtnica szyjna wewnêtrzna i jej kana³

Ryc. 1. Pod³u¿ne z³amanie koœci skroniowej prawej
1. szczelina z³amania
2. szczyt piramidy
3. ³uska
4. bruzda zatoki esowatej

Ryc. 2. Poprzeczne z³amanie koœci skroniowej prawej
1. szczelina z³amania
2. ³uska
3. wynios³oœæ ³ukowata piramidy

Ryc. 3. Mieszane z³amanie koœci skroniowej prawej. Podwójna szczelina z³a-
mania, odcinaj¹ca czêœæ ³uskow¹ od b³êdnika oraz przechodz¹ca przez b³êd-
nik. Odmiana anatomiczna w postaci obecnoœci zatoki skalisto-³uskowej

1. szczelina z³amania
2. ³uska
3. zatoka skalisto-³uskowa
4. szczyt piramidy
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rozerwana w 19 przypadkach, a w jednym nast¹pi³o od-
warstwienie œciany bez jej rozerwania. Pêkniêcie b³ony
bêbenkowej obserwowano w wiêkszoœci z³amañ pod³u¿-
nych, bo a¿ w 116 z nich czêste by³y równie¿ uszkodze-
nia w obrêbie ³añcucha kosteczek s³uchowych (tab. II).

Oznacza³o to wyciek krwi z przewodu s³uchowego ze-
wnêtrznego, co stwierdzono w opisie sekcyjnym, a po-
twierdzenie znaleziono w dokumentacji szpitalnej ofiar.

Z³amania poprzeczne
Szczelina w z³amaniach poprzecznych przebiega³a

prostopadle do d³ugiej osi piramidy, choæ nie na ca³ej
swej d³ugoœci, zawsze jednak naruszaj¹c przynajmniej
jedn¹ ze struktur b³êdnika (ryc. 6). W 9 przypadkach z³a-
manie narusza³o œcianê jamy bêbenkowej, powoduj¹c
powstanie hemotympanum. Rozpoczyna³a siê ona w oko-
licy wciêcia szyjnego piramidy, po czym w z³amaniach
wewnêtrznych przechodzi³a przez przewód s³uchowy
wewnêtrzny lub œlimak albo – w z³amaniach zewnêtrz-
nych – przez przewód s³uchowy wewnêtrzny i przedsio-
nek oraz le¿¹ce w s¹siedztwie przedsionka odcinki kana-
³ów pó³kolistych. Z³amania wewnêtrzne ci¹gnê³y siê

Tabela II. Uszkodzenia w obrêbie ³añcucha kosteczek s³uchowych w zale¿noœci od
typu z³amania

Miejsce i rodzaj uszkodzenia Z³amania Z³amania Z³amania
pod³u¿ne poprzeczne mieszane

(163) (23) (14)

m³oteczek 9 0 2
Z³amanie kowade³ko 0 0 0

strzemi¹czko z³amanie odnóg 23 3 5
z³amanie p³ytki 0 2 1

Zwichniêcie staw kowade³kowo-m³oteczkowy 39 0 3
staw kowade³kowo-strzemi¹czkowy 76 5 7

Roz³¹czenie staw kowade³kowo-m³oteczkowy 20 0 1
staw kowade³kowo-strzemi¹czkowy 46 1 1

Ryc. 5. Schemat obrazuj¹cy zmiennoœæ przebiegu linii z³amania w grupie z³amañ pod³u¿nych. Na ka¿dej rycinie obok oznaczenia literowego podana jest liczba
obserwacji danego wariantu
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zazwyczaj ku przodowi, dochodz¹c do kana³u têtnicy szyj-
nej lub/i tr¹bki s³uchowej, co by³o przyczyn¹ hemotym-
panum. W 3 spoœród tych z³amañ zaobserwowano jedy-
nie od³amanie klina kostnego zawieraj¹cego przedni¹
œcianê przewodu s³uchowego wewnêtrznego i przedni¹
czêœæ œlimaka. Z³amania zewnêtrzne zawsze dochodzi³y
do œciany jamy bêbenkowej, prowadz¹c niekiedy do z³a-
mania œciany b³êdnikowej w okolicy okienka owalnego
i wy³amania strzemi¹czka. W jednym przypadku obser-
wowano tylko z³amanie obejmuj¹ce kana³y pó³koliste
i wyrostek sutkowy. W ogromnej wiêkszoœci przypadków
do obrazu anatomicznego z³amañ poprzecznych nale¿a-
³o z³amanie œciany do³u szyjnego, co by³o spowodowane
bliskoœci¹ tej struktury i œcian b³êdnika. W jednym przy-
padku obserwowano obustronne poprzeczne z³amanie
koœci skroniowej z uszkodzeniem przewodów s³uchowych
wewnêtrznych, po jednej stronie z przerwaniem nerwu
VII i VIII. Obra¿enia obserwowane w obrêbie przewo-
du s³uchowego wewnêtrznego w tym typie z³amañ obej-
mowa³y: przerwanie ci¹g³oœci nerwu przedsionkowo-œli-
makowego lub/i twarzowego, krwiak wewn¹trzprzewo-
dowy, zerwanie w³ókien nerwu œlimakowego w okolicy
dna przewodu, czy te¿ zerwanie poszczególnych nerwów,
bior¹cych udzia³ w tworzeniu nerwu przedsionkowo-œli-
makowego.

Z³amania mieszane
W z³amaniach mieszanych, najrzadziej obserwowa-

nych, stwierdzano znaczn¹ ró¿norodnoœæ przebiegu
szczeliny, a co za tym idzie, ró¿norodnoœæ obra¿eñ (ryc. 7).
Szczelina z³amania bieg³a nieregularnie, obejmuj¹c
wszystkie trzy elementy ucha: wewnêtrzne, œrodkowe
i zewnêtrzne, a z³amanie mia³o charakter wielood³amo-
wy. Generalnie mo¿na by³o jednak wyró¿niæ z³amania
przebiegaj¹ce przez tyln¹ (5 z³amania) lub przedni¹
(9 z³amañ) czêœæ koœci skroniowej. Z³amania le¿¹ce
w czêœci tylnej zawsze obejmowa³y wyrostek sutkowy i za-
tokê esowat¹, od³amywa³y kana³y pó³koliste od przed-
niego b³êdnika i przechodzi³y na przewód s³uchowy ze-
wnêtrzny, przy czym szczelina z³amania albo obejmo-
wa³a jamê bêbenkow¹ albo j¹ omija³a le¿¹c ku ty³owi od
niej. W przypadku z³amañ przednich szczelina bieg³a
doœæ typowo, przez przewód s³uchowy wewnêtrzny
i przedsionek lub œlimak, a nastêpnie przez jamê bêben-
kow¹, dochodz¹c do ³uski. Dwa z³amania omija³y prze-
wód s³uchowy zewnêtrzny, a 7 pozosta³ych przechodzi³o
przezeñ, prowadz¹c do rozerwania b³ony bêbenkowej.
Bardzo czêsto z³amaniom mieszanym towarzysz¹ uszko-
dzenia kosteczek s³uchowych (tab. II).

Ryc. 6. Schemat obrazuj¹cy zmiennoœæ przebiegu linii z³amania w grupie z³amañ poprzecznych. Na ka¿dej rycinie obok oznaczenia literowego podana jest liczba
obserwacji danego wariantu
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Uszkodzenia kana³u/nerwu twarzowego
Struktur¹ czêsto ulegaj¹c¹ uszkodzeniom by³ kana³

i/lub nerw twarzowy. Lokalizacjê uszkodzeñ tych struk-
tur w zale¿noœci od typu z³amania przedstawia tabela III.
Dane zawarte w poszczególnych kolumnach i wierszach
tabeli nie wykazywa³y znamiennych statystycznie ró¿nic.
Istotne by³o, ¿e uszkodzenia kana³u nerwu twarzowego,
wystêpuj¹ce w z³amaniach pod³u¿nych, najczêœciej loka-
lizowa³y siê w okolicy kolanka. Zazwyczaj, choæ nie za-
wsze, nie powodowa³y one przerwania pnia nerwu twa-
rzowego. Czêstymi obserwacjami w tej okolicy by³y
od³amki koœci, uciskaj¹ce pieñ nerwu twarzowego, wyle-
wy krwawe do pnia nerwu i krwiaki kana³owe. Uszko-
dzenia kana³u/nerwu twarzowego w z³amaniach po-
przecznych by³y stosunkowo czêste w porównaniu ze z³a-
maniami pod³u¿nymi, by³y one tak¿e fatalne w skutkach:
zawsze powodowa³y ca³kowite przerwanie pnia nerwu
twarzowego. Zjawisko to obserwowano tak¿e w z³ama-
niach mieszanych, ale nie by³o to regu³¹.

Badany materia³ by³ niejednolity pod wzglêdem za-
kresu zmian stwierdzanych w obrêbie koœci skroniowej.

Ryc. 7. Schemat obrazuj¹cy zmiennoœæ przebiegu linii z³amania w grupie
z³amañ mieszanych. Na ka¿dej rycinie obok oznaczenia literowego podana
jest liczba obserwacji danego wariantu

Tabela III. Lokalizacja uszkodzeñ kana³u/nerwu twarzowego w zale¿noœci od typu z³amania

Odcinki topograficzne Z³amania pod³u¿ne Z³amania poprzeczne Z³amania mieszane
kana³u nerwu (163) (23) (14)

twarzowego Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia
nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego

Odcinek przewodowy 2
Odcinek b³êdnikowy 5 2
Okolica kolanka 53 8 5 4
Odcinek bêbenkowy 2
Odcinek sutkowy 5 4 1 1

Tabela IV. Lokalizacja obra¿eñ nerwu twarzowego w trzech typach z³amañ koœci skroniowej, osobno dla grup I* i II**

Grupa I (117 koœci)

Odcinki topograficzne Z³amania pod³u¿ne Z³amania poprzeczne Z³amania mieszane
nerwu (97) (12) (8)

twarzowego Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia
nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego

Odcinek przewodowy 1
Odcinek b³êdnikowy 3 1
Okolica kolanka 41 7 1 1
Odcinek bêbenkowy 1
Odcinek sutkowy 5 3 1

Grupa II (83 koœci)

Odcinki topograficzne Z³amania pod³u¿ne Z³amania poprzeczne Z³amania mieszane
nerwu (66) (11) (6)

twarzowego Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia Bez przerwania pnia Z przerwaniem pnia
nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego nerwu twarzowego

Odcinek przewodowy
Odcinek b³êdnikowy 2 1
Okolica kolanka 11 1 4 3
Odcinek bêbenkowy 3
Odcinek sutkowy 1 1

* grupa I – przyczyn¹ zgonu by³y obra¿enia g³owy
** grupa II – z³amanie koœci skroniowej towarzyszy³o obra¿eniom innych narz¹dów, które by³y przyczyn¹ zgonu
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Czêœæ koœci prezentowa³a nieznaczne zmiany, inne na-
tomiast – znacznymi zniszczeniami, zmia¿d¿eniami
i wielood³amowym przebiegiem szczeliny z³amania.
Przeanalizowano zatem ponownie posiadane koœci skro-
niowe pod k¹tem przyczyny zgonu, aby nie umieszczaæ
w jednej grupie materia³u pobranego od osób, które do-
zna³y bardzo masywnych obra¿eñ g³owy, bêd¹cych przy-
czyn¹ zgonu, z przypadkami z³amañ koœci skroniowej
towarzysz¹cymi obra¿eniom wielonarz¹dowym. Do gru-
py I zaliczono zatem te przypadki z³amañ, gdzie obra¿e-
nia g³owy by³y przyczyn¹ zgonu (krwiaki œródczaszko-
we, zmia¿d¿enie g³owy czy jej rozkawa³kowanie), nato-
miast do grupy II te przypadki, w których z³amanie ko-
œci skroniowej towarzyszy³o obra¿eniom innych narz¹-
dów, bêd¹cych przyczyn¹ zgonu. Autorzy mieli nadziejê
uzyskaæ w ten sposób dane, które mo¿liwie wiernie od-
zwierciedla³yby (w odniesieniu do grupy II) sytuacje,
z którymi mamy do czynienia w klinice, bowiem masyw-
ne, œmiertelne obra¿enia g³owy, powoduj¹c zgon na miej-
scu, wypadaj¹ z materia³u klinicznego. W grupie I zna-
laz³o siê 129 koœci, w grupie II – 71 koœci.

Analizuj¹c obra¿enia struktur koœci skroniowej w obu
grupach nie stwierdzono istotnej statystycznie ró¿nicy
pomiêdzy nimi, w odniesieniu do czêstoœci wystêpowa-
nia obra¿eñ poszczególnych struktur, z wyj¹tkiem obra-
¿eñ nerwu twarzowego. Obra¿enia kana³u/nerwu twa-
rzowego by³y znamiennie czêstsze w grupie I. W zwi¹z-
ku z powy¿szym wyniki przedstawiaj¹ce lokalizacje
uszkodzeñ nerwu twarzowego zaprezentowano w osob-
nej tabeli, uwzglêdniaj¹c podzia³ na dwie grupy (tabela
IV). W z³amaniach zaliczonych do grupy I znamiennie
czêœciej obserwowano obra¿enia okolicy kolanka nerwu
twarzowego. Czêœciej tak¿e dochodzi³o w tej okolicy do
pe³nego przerwania ci¹g³oœci pnia nerwowego. Pozosta-
³e ró¿nice nie by³y znamienne.

DYSKUSJA

Z³amania koœci skroniowej wystêpowa³y w ró¿norod-
nych urazach g³owy, prezentuj¹cych za ka¿dym razem
praktycznie inny obraz. Zatem, co do wnioskowania na
podstawie obra¿eñ zewnêtrznych o prawdopodobnych
obra¿eniach wewn¹trz koœci skroniowej, nale¿y zacho-
waæ du¿¹ ostro¿noœæ [4]. Z w³asnych obserwacji wynika,
¿e nie ma ¿adnego zwi¹zku pomiêdzy rodzajem uszko-
dzeñ czaszki a rodzajem z³amania koœci skroniowej.

Wiêkszoœæ autorów nadal stosuje tradycyjny podzia³
na z³amania pod³u¿ne, poprzeczne oraz mieszane i uwa-
¿a go za najpraktyczniejszy. Za najczêstsze uwa¿a siê z³a-
mania pod³u¿ne, stanowi¹ce oko³o 70 do 90% wszyst-
kich z³amañ, podczas gdy do z³amañ poprzecznych zali-
cza siê oko³o 10 do 30% przypadków, a do z³amañ miesza-
nych 5-10% [2,3,5,7,9,11,26,30-32]. Obserwowana
w badanym materiale czêstoœæ wystêpowania z³amañ

pod³u¿nych (81,5%), poprzecznych (11,5%) i mieszanych
(7%) mieœci siê zatem w granicach podawanych przez
innych autorów. Z badañ Travis’a, który symulowa³ na
zw³okach urazy g³owy prowadz¹ce do powstawania z³a-
mañ koœci skroniowej wynika, ¿e to w³aœnie klasyczne
z³amania pod³u¿ne maj¹ byæ najrzadsze, a przewa¿aj¹
z³amania mieszane. Jednak¿e autor ten dysponowa³ ma-
teria³em zaledwie 9 koœci, co ka¿e pow¹tpiewaæ w repre-
zentatywnoœæ tych wyników [33]. Tak¿e Aguilar, na pod-
stawie analizy wyników tomografii komputerowej dono-
si³, ¿e w jego materiale na 22 z³amania koœci skroniowej,
63% nale¿a³o do grupy z³amañ mieszanych [34]. W do-
stêpnym piœmiennictwie nie znaleŸliœmy statystyki z³a-
mañ opartej na znacz¹cym materiale, która potwierdzi-
³aby te dwa spostrze¿enia. Przeciwnie – wiêkszoœæ bada-
czy dysponuj¹cych du¿ym materia³em potwierdza naj-
czêstsze wystêpowanie z³amañ pod³u¿nych, a najrzadsze
– mieszanych [3,4,7,16].

Izolowane z³amania wyrostka stukowego mog¹ to-
warzyszyæ z³amaniu koœci skroniowej po stronie prze-
ciwnej o dowolnym typie [35]. Z naszych obserwacji
wynika, ¿e z³amania wyrostka sutkowego mog¹ towarzy-
szyæ wszystkim trzem typom z³amañ. Nie charakteryzu-
j¹ siê one ¿adnymi szczególnymi cechami i nie ma po-
trzeby ich wyodrêbniania, gdy¿, choæ rzeczywiœcie doœæ
czêsto wystêpuj¹ w postaci izolowanej (jako jedyne ob-
ra¿enie stwierdzane w obrêbie koœci skroniowej), ale wte-
dy daj¹ obraz typowy dla z³amania pod³u¿nego.

Abstrahuj¹c od powy¿szych rozwa¿añ nale¿y pod-
trzymaæ stwierdzenie Mc Hugh, wed³ug której „nie ma
dwóch identycznych z³amañ koœci skroniowej, a ró¿no-
rodnoœæ ich skutków, tj. mo¿liwoœæ przeró¿nych kombi-
nacji uszkodzeñ – nieskoñczona” [16]. Równie¿ w nie-
skoñczonoœæ mo¿na dzieliæ z³amania koœci skroniowej
na wiele ró¿nych sposobów. Nale¿y jednak podkreœliæ,
¿e w praktyce potrzebny jest podzia³ oparty o kryteria
kliniczne, który u³atwi planowanie postêpowania z cho-
rym, opartego przede wszystkim o czynniki rokownicze.
W badanym materiale wiêkszoœæ szczelin z³amañ bieg³a
nie w p³aszczyŸnie pionowej lecz mniej lub bardziej sko-
œnie. To z jednej strony potwierdza spostrze¿enie innych
badaczy, ¿e z³amania skoœne s¹ najczêstsze, a z drugiej,
wydaje siê, ¿e jednak nie uzasadnia wyodrêbniania tych
z³amañ jako osobny typ, jak to sugeruj¹ inni badacze
[4,34]. Okreœlenie z³amania jako skoœnego sugeruje je-
dynie przebieg p³aszczyzny z³amania wzglêdem osi
i p³aszczyzn w przestrzeni. Nie odnosi siê ono do tego,
jak przebiega p³aszczyzna z³amania wzglêdem wa¿nych
struktur koœci skroniowej. Wed³ug autorów niniejszego
opracowania z³amanie skoœne nie jest pojêciem katego-
ryzuj¹cym, a jedynie opisowym, nie maj¹cym ¿adnych
implikacji klinicznych. Bardziej s³uszny i uzasadniony
z klinicznego punktu widzenia wydaje siê podzia³ na z³a-
mania omijaj¹ce kapsu³ê b³êdnika i z³amania uszkadza-
j¹ce j¹. Te dwa rodzaje z³amañ ró¿ni¹ zasadnicze cechy
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kliniczne i rokownicze [18]. Najistotniejszym elemen-
tem tej klasyfikacji jest ca³kowita utrata s³uchu, lub jego
zachowanie. Ma to decyduj¹ce znaczenie rokownicze,
determinuj¹ce postêpowanie operacyjne. Wobec powy¿-
szego nale¿y stwierdziæ, ¿e podzia³ na z³amania oszczê-
dzaj¹ce b³êdnik i z³amania uszkadzaj¹ce b³êdnik wydaje
siê byæ podzia³em najbardziej logicznym. Wyró¿nianie
jako osobnej grupy z³amañ mieszanych traci sens wobec
faktu, ¿e w istocie z³amania te s¹ uszkodzeniami prowa-
dz¹cymi do zniszczenia b³êdnika.

Pora¿enie nerwu twarzowego jest bardzo powa¿nym
i stosunkowo czêstym powik³aniem z³amania koœci skro-
niowej [3,5,7,36,37]. Czêstoœæ wystêpowania tego po-
wik³ania w znacznym stopniu zale¿y od rodzaju z³ama-
nia: w z³amaniach pod³u¿nych wystêpuje w 10-18%, na-
tomiast w z³amaniach poprzecznych w 38-50% [3,5,2,
35-40]. Z badañ w³asnych wynika, ¿e uszkodzenia ka-
na³u twarzowego wystêpuj¹ prawie tak samo czêsto w z³a-
maniach pod³u¿nych, jak poprzecznych czy mieszanych,
ale ró¿ni¹ siê one lokalizacj¹ i charakterem. We wszyst-
kich przypadkach z³amañ poprzecznych, w przypadku
gdy dochodzi do uszkodzenia kana³u twarzowego, na-
stêpuje ca³kowite przerwanie ci¹g³oœci pnia nerwu, pod-
czas gdy w z³amaniach pod³u¿nych obecne s¹ równie¿
inne przyczyny pora¿enia, takie jak ucisk na nerw przez
przemieszczony fragment kana³u kostnego, krwiak œród-
nerwowy czy st³uczenie, ucisk przez „kolec” kostny,
krwiak œródnerwowy [1,2,36,39,41-43].

W z³amaniach poprzecznych, wobec wiêkszej si³y
urazu, obra¿enia nerwu twarzowego s¹ ciê¿sze, ni¿ ma to
miejsce w z³amaniach pod³u¿nych [2, 34]. Ponadto od-
cinek b³êdnikowy jest najwê¿szym odcinkiem kana³u
nerwu twarzowego i dlatego w tym miejscu nerw jest
najbardziej nara¿ony na ucisk i niedokrwienie [18]. We-
d³ug autorów pracy w z³amaniach pod³u¿nych uszkodze-
nie kana³u/nerwu twarzowego mo¿e mieæ miejsce w od-
cinku b³êdnikowym (4%), bêbenkowym (4%), w okolicy
kolanka (25-97%), a tak¿e w odcinku sutkowym (7-16%)
[2,7,36,39,42]. W z³amaniach poprzecznych uszkodzo-
ny mo¿e byæ odcinek przewodowy (10%), b³êdnikowy
(80%) lub oko³okolankowy 10% [7, 36]. Generalnie
w z³amaniach pod³u¿nych w 80-93% nerw zostaje uszko-
dzony w okolicy zwoju kolanka [2,36,42,44]. W z³ama-
niach pod³u¿nych uszkodzenia kana³u twarzowego
stwierdzano przede wszystkim w okolicy kolanka, co jest
zgodne z cytowanymi spostrze¿eniami klinicystów.
W przypadku z³amañ poprzecznych uszkodzenie kana-
³u twarzowego wyst¹pi³o w prawie po³owie przypadków
(9/23) i za ka¿dym razem wi¹za³o siê z przerwaniem ci¹-
g³oœci nerwu. W z³amaniach mieszanych, do których
zaliczono 14 koœci, uszkodzenia kana³u twarzowego
stwierdzono w 13 przypadkach, przy czym w 7 ci¹g³oœæ
nerwu by³a przerwana. W odniesieniu do lokalizacji –
uszkodzenia kana³u twarzowego w z³amaniach pod³u¿-
nych dotyczy³y wy³¹cznie odcinka oko³okolankowego

i sutkowego, w poprzecznych kana³owego, b³êdnikowe-
go i bêbenkowego, w mieszanych natomiast b³êdniko-
wego, oko³okolankowego lub sutkowego. Nie obserwo-
wano zatem w przebiegu z³amañ pod³u¿nych uszkodzeñ
zlokalizowanych w odcinku b³êdnikowym, a w z³ama-
niach poprzecznych – w odcinku sutkowym. Jak z tego
wynika, tak¿e obserwacje dotycz¹ce uszkodzeñ nerwu
twarzowego w poszczególnych typach z³amañ dowodz¹,
¿e podzia³ na z³amania omijaj¹ce lub uszkadzaj¹ce b³êd-
nik ma g³êboki sens kliniczny. W podzia³ ten nie w pe³ni
wpisuj¹ siê z³amania mieszane, w których tylko w po³o-
wie przypadków, w których dosz³o do naruszenia œcian
kana³u twarzowego, obserwowano przerwanie ci¹g³oœci
pnia. Pod tym wzglêdem rzeczywiœcie z³amania miesza-
ne stoj¹ na pograniczu z³amañ pod³u¿nych i poprzecz-
nych. Nie wynika to jednak z jakiegoœ specjalnego cha-
rakteru tych z³amañ a jedynie, jak siê wydaje, jest podyk-
towane miejscem, w którym dochodzi do z³amania ka-
na³u twarzowego i si³y urazu.

Dok³adniejszej analizy wymaga podzia³ na grupy I
i II. Z³amania koœci skroniowej z uszkodzeniem kana³u/
nerwu twarzowego wyst¹pi³y ³¹cznie w 92 na 200 z³a-
mañ (46%). Wartoœæ ta dla grupy I wynios³a 55,5%, a dla
grupy II 32,5%. S¹ to wskaŸniki znacznie przewy¿szaj¹-
ce podawan¹ przez Cannona œredni¹ wartoœæ czêstoœci
urazów nerwu twarzowego, wynosz¹c¹ 16% we wszyst-
kich typach z³amañ [6]. Prawdopodobnie uzyskany w ni-
niejszych badaniach wynik by³ rezultatem drobiazgowej
analizy, mo¿liwej tylko na materiale sekcyjnym. Sprawi-
³o to, ¿e wszystkie drobne odpryski kostne w okolicy ko-
lanka nerwu twarzowego, które mog¹ umykaæ rutynowej
diagnostyce obrazowej, zosta³y opisane i zaliczone do
z³amañ kana³u twarzowego. Mog¹ one, ale nie musz¹
dawaæ objawów w postaci niedow³adu czy pora¿enia ner-
wu twarzowego, jednak zawsze nale¿y o nich pamiêtaæ,
jako o mo¿liwym Ÿródle zagro¿enia tymi powik³aniami.
Analizuj¹c tylko przypadki z pe³nym przerwaniem pnia
nerwowego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wyniki uzyskane w gru-
pie II s¹ zbli¿one do danych klinicznych. Dowodzi to
m.in. s³usznoœci wprowadzonego podzia³u na dwie gru-
py wed³ug przyczyny zgonu.

Nasze dane potwierdzaj¹ obserwacje innych badaczy,
wed³ug których okolica kolanka w 80 do 93% przypad-
ków jest miejscem uszkodzenia kana³u w z³amaniach
pod³u¿nych [2,6,25,35,42,43,45,46]. W przeciwieñstwie
natomiast do tych doniesieñ w przebiegu z³amañ pod³u¿-
nych nie obserwowano zajêcia odcinka bêbenkowego
[35,42,45,46]. Uszkodzenia w odcinku sutkowym s¹ re-
latywnie rzadkie, co jest zgodne z wynikami innych ba-
daczy [2,6,35,42].

W badanym materiale stosunkowo czêsto szczelina
z³amania przechodzi³a przez pokrywê jamy bêbenkowej
i sutkowej, co mog³o, choæ nie musia³o, skutkowaæ wys-
t¹pieniem p³ynotoku. Jak wynika z danych z piœmien-
nictwa, p³ynotok uszny wystêpuje w 14-45% przypadków
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z³amañ pod³u¿nych i wiêkszoœci z³amañ poprzecznych
[2,5]. W historiach chorób 8 pacjentów znaleziono in-
formacje o wyst¹pieniu p³ynotoku. Wszyscy oni zmarli
przed wdro¿eniem leczenia operacyjnego. Podczas sek-
cji znalezione zmiany w obrêbie górnej œciany piramidy
nie by³y one jednak bardziej rozleg³e ni¿ w innych przy-
padkach, choæ stwierdzano zawsze naruszenie ci¹g³oœci
opony twardej, sugeruj¹ce, ¿e nawet niewielkie z³amania
mog¹ byæ przyczyn¹ p³ynotoku pourazowego.

Z³amania obejmuj¹ce bruzdê zatoki esowatej, a tak-
¿e dó³ szyjny, najczêœciej z rozdarciem œciany tych na-
czyñ, nale¿a³y do najczêstszych obra¿eñ stwierdzanych
w analizie z³amañ koœci skroniowej (38% wszystkich z³a-
mañ). Prawie we wszystkich przypadkach z³amanie œcia-
ny kostnej oznacza³o przerwanie ci¹g³oœci tego naczynia
¿ylnego. Pozostaje to w zgodzie z obserwacjami klinicz-
nymi, wskazuj¹cymi na mo¿liwoœæ czêstego krwotoku
w przebiegu z³amania koœci skroniowej [7,6,16,18]. Z ko-
lei obserwacje w odniesieniu do têtnicy szyjnej, której
rozerwanie stwierdzono jedynie w jednym przypadku
zmia¿d¿enia g³owy z natychmiastowym skutkiem œmier-
telnym, ka¿e przypuszczaæ, ¿e mimo i¿ z³amania œcian
kostnych kana³u têtnicy szyjnej s¹ czêste (oko³o po³owy
wszystkich z³amañ), to krwotok z tej têtnicy w praktyce
siê nie zdarza. Jest to tak¿e w zgodzie z obserwacjami
klinicznymi [36,37].

Urazy ³añcucha kosteczek s³uchowych w przebiegu
z³amañ koœci skroniowej s¹ czêste a przypadki te stano-
wi¹ w materiale klinicznym 13-30% [7,16,17,35,47,48].
W niektórych przypadkach, zw³aszcza w ranach postrza-
³owych (broñ ostra lub gazowa), kosteczki s³uchowe mog¹
byæ zmia¿d¿one i tworzyæ nierozpoznawaln¹ masê
w obrêbie jamy bêbenkowej [47].

Najczêœciej spotykanym uszkodzeniem ³añcucha ko-
steczek jest podwichniêcie lub pe³ne zwichniêcie w sta-
wie kowade³kowo-strzemi¹czkowym, a w ciê¿szych przy-
padkach ca³kowite wyluksowanie kowade³ka z jego po-
³¹czeñ z m³oteczkiem i strzemi¹czkiem z ró¿nym stop-
niem przemieszczenia kowade³ka [12,16,17,47,49,50].
Silnie umocowane i delikatne strzemi¹czko pêka raczej,
ni¿ ulega istotnemu przemieszczeniu. M³oteczek, umo-
cowany do b³ony bêbenkowej i do œcian jamy bêbenko-
wej (miêsieñ napinacz, wiêzad³a) tak¿e ulega przemiesz-
czeniom, jednak¿e w daleko mniejszym zakresie. Kowa-
de³ko natomiast, stosunkowo s³abo umocowane (brak
przyczepów miêœniowych, wiotkoœæ po³¹czeñ z s¹siedni-
mi kosteczkami) i stosunkowo masywne, ulegaæ mo¿e
daleko id¹cym przemieszczeniom, a jego z³amania nale-
¿¹ do wyj¹tków. Rodzaje przemieszczeñ kowade³ka, ob-
serwowane w naszym materiale, s¹ podobne do prze-
mieszczeñ opisywanych przez Wrighta. Uszkodzenia
kosteczek s³uchowych polegaj¹ przede wszystkim na dys-

lokacji stawów, znacznie rzadziej na z³amaniach strze-
mi¹czka lub m³oteczka [47,49]. W badanym materiale
ani razu nie wyst¹pi³o z³amanie kowade³ka. O z³ama-
niach kowade³ka znaleziono jedynie wzmiankê w publi-
kacji Wrighta, który opisa³ to obra¿enie w jednym na 21
operowanych z³amañ, którym towarzyszy³o z uszkodze-
nie kosteczek s³uchowych. Z³amanie dotyczy³o odnogi
d³ugiej kowade³ka. W materiale w³asnym obserwowano,
¿e roz³¹czenie stawu kowade³kowo-strzemi¹czkowego
w wiêkszoœci przypadków nie by³o uszkodzeniem izolo-
wanym: prawie zawsze w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu przemieszczenie dotyczy³o tak¿e po³¹czenia kowa-
de³kowo-m³oteczkowego. Jest to logiczne, bowiem ruch
kowade³ka, jako struktury sztywnej w jednym z po³¹czeñ
skutkuje zawsze ruchem w drugim z po³¹czeñ. Potwier-
dza to spostrze¿enie Mills’a, dotycz¹cego koniecznoœci
kontroli i ewentualnej repozycji nie jednego, a obu po-
³¹czeñ kowade³ka [49]. Z³amania m³oteczka s¹ rzadkie
i dotycz¹ g³ównie jego rêkojeœci [39]. W dostêpnym pi-
œmiennictwie nie znaleziono doniesieñ na temat z³a-
mania szyjki m³oteczka, obserwowanego w dwóch przy-
padkach.

Urazy b³ony bêbenkowej obecne by³y w z³amaniach
pod³u¿nych lub mieszanych i wyst¹pi³y w sumie w 63,5%
z³amañ, co jest zgodne z obserwacjami klinicznymi, we-
d³ug których przerwanie ci¹g³oœci b³ony bêbenkowej jest
czêstym obra¿eniem w przebiegu z³amañ koœci skronio-
wej i dotyczy ponad 2/3 wszystkich z³amañ [47]. Sytu-
acje, w których b³ona bêbenkowa by³a nienaruszona,
wystêpowa³y w 56 przypadkach na 163 z³amania pod³u¿-
ne (co stanowi 34,3% tych z³amañ) oraz w 8 na 14 z³a-
mañ mieszanych (57,1%). Klinicznie sytuacje te odpo-
wiadaj¹ obserwowanemu w otoskopii zjawisku hemotym-
panum. Dane z obserwacji pokrywaj¹ siê z obserwacjami
klinicznymi, wed³ug których hemotympanum obserwu-
je siê w oko³o 40% z³amañ [7].

Przedstawiony powy¿ej zmian sekcyjnych, bêd¹cych
wynikiem ró¿nych typów z³amañ koœci skroniowej sta-
nowi, w przekonaniu autorów, uzupe³nienie spostrze¿eñ
klinicystów, zajmuj¹cych siê tym problemem. Z³amania
koœci skroniowej, stanowi¹ce istotny problem kliniczny
i spo³eczny, s¹ grup¹ urazów o niezwykle zró¿nicowanej
charakterystyce, tak w zakresie zmian anatomopatolo-
gicznych, jak w zakresie objawów klinicznych. Specyfika
tych z³amañ sprawia, ¿e poza neurochirurgami i nielicz-
nymi otolaryngologami, maj¹cymi mo¿liwoœæ obserwo-
wania tych uszkodzeñ podczas operacji, wiêkszoœæ leka-
rzy ma z nimi do czynienia wy³¹cznie w okresie póŸnym.
Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e zawarte w niniejszej pracy in-
formacje stworz¹ mo¿liwoœæ uzyskania szerszej perspek-
tywy i pe³niejszego zrozumienia zjawisk bêd¹cych na-
stêpstwem urazów koœci skroniowej.
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