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Wiêkszoœæ przyczyn zaburzeñ s³uchu i równowagi ma pod³o¿e naczy-
niowe lub zapalne, jednak¿e w niewielkim odsetku zaburzenia te maj¹
uchwytn¹ naturê morfologiczn¹. W oparciu o przegl¹d piœmiennictwa auto-
rzy omawiaj¹ szereg anomalii anatomicznych i wad rozwojowych, prowa-
dz¹cych do takich zaburzeñ jak szumy uszne, niedos³uch, czy zawroty g³o-
wy. Nale¿¹ do nich: anomalie krêgu szczytowego i koœci potylicznej, aberra-
cje przebiegu têtnicy szyjnej, przetrwa³a têtnica trójdzielna i/lub strzemi¹czko-
wa, wysoko po³o¿ona opuszka ¿y³y szyjnej wewnêtrznej, nadmierny rozwój
niektórych wypustów ¿ylnych.
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Most of the underlying causes of the disorders of the organ of hearing
and balance are of vascular or inflammatory character, however, a small
proportion of cases, their nature is distinctly morphological. Based on litera-
ture review, the authors describe several anatomical anomalies and develop-
mental defects leading to tinnitus, hearing impairment or vertigo, such as:
atlas and occipital bone anomalies, displaced internal carotid artery, persi-
stent stapedial and/or trigeminal artery, high jugular bulb, angiomegaly of
some emissaries of the skull.
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Przegl¹d wad rozwojowych
Wœród przyczyn zaburzeñ równowagi i s³uchu mo¿-

na wymieniæ kilkadziesi¹t jednostek chorobowych, jed-
nak¿e tylko niektóre z nich s¹ czêste [1]. Ka¿dy z leka-
rzy zajmuj¹cych siê tymi zagadnieniami musi jednak mieæ
w pamiêci tak¿e i te, które spotyka siê rzadko, bowiem
w pewnych przypadkach to one w³aœnie s¹ przyczyn¹
choroby.

Na pierwszym miejscu nale¿y postawiæ wady roz-
wojowe w zakresie z³¹cza szczytowo-potylicznego (ryc.
1a, b), bowiem w tej okolicy wystêpuje ca³y szereg od-
mian i wad anatomicznych, prowadz¹cych do zaburzeñ
neurologicznych [2,3]. W wadach takich, jak np. platy-
bazja obserwuje siê os³abienie si³y miêœniowej, ból w oko-
licy potylicznej, bóle szyi lub ró¿nego typu przeczulice,
mrowienie palców, chód ataktyczny. Najistotniejszy pro-
blem kliniczny, z uwagi na wysok¹ czêstoœæ wystêpowa-
nia, stanowi¹ mostki kostne krêgu szczytowego, prowa-
dz¹ce w niektórych przypadkach do ucisku i zwê¿enia
têtnicy krêgowej, co jest przyczyn¹ epizodów niedo-
krwienia mózgowia i ucha wewnêtrznego. Najczêstszy

z nich, mostek tylny, zamykaj¹cy tzw. otwór ³ukowy, wy-
stêpuje w populacji polskiej u oko³o 8-14% ludzi [4,5] i
mo¿e zapewne odpowiadaæ za pewn¹ czêœæ przypadków
szumów usznych czy zaburzeñ równowagi, których przy-
czynê upatruje siê, nies³usznie, w dysfunkcjach ucha
wewnêtrznego.

Odrêbnym problemem jest konflikt naczyniowo-
nerwowy, którego istot¹ jest sta³y lub okresowy ucisk
nieprawid³owo przebiegaj¹cego naczynia krwionoœnego
na nerwy czaszkowe, g³ównie trójdzielny czy twarzowy,
rzadziej przedsionkowo-œlimakowy [6,7].

Odmiany przebiegu têtnicy szyjnej w obrêbie koœci
skroniowej s¹ rzadkie (od 1 promila do 1%, w zale¿noœci
od rodzaju odmiany) ale maj¹ ogromne znaczenie kli-
niczne, przede wszystkim stanowi¹c zagro¿enie krwo-
tokami przy wszelkich operacjach i zabiegach na uchu,
nawet tych najprostszych, do których zalicza siê para-
centeza [8-11]. Odmiany te wynikaj¹ z rozwoju zarod-
kowego, odzwierciedlaj¹cego stosunki spotykane u innych
ssaków. Unaczynienie têtnicze g³owy u ssaków nawi¹zuje
do wspólnego schematu, wykazuj¹c w jego obrêbie
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znaczn¹ zmiennoœæ [12]. Niezmieniony schemat jest
obecny tylko w pocz¹tkowym etapie tworzenia siê têt-
nic g³owy, a w dalszych etapach rozwoju embrionalnego
ulega on prawie zawsze daleko id¹cym przekszta³ceniom.
Schemat ten polega na wspó³istnieniu czterech têtnic
g³owowych: krêgowej, szyjnej zewnêtrznej, szyjnej we-
wnêtrznej i strzemi¹czkowej. Têtnica strzemi¹czkowa
oddaje trzy ga³êzie: nadoczodo³ow¹ (zaopatruje oponê
tward¹, oko i oczodó³), podoczodo³ow¹ (w zakresie za-
opatrzenia le¿y szczêka) i ¿uchwow¹ (zaopatruje ¿u-
chwê). Poprzez redukcjê niektórych têtnic, przede
wszystkim strzemi¹czkowej i szyjnej wewnêtrznej, roz-
wój têtnicy szyjnej zewnêtrznej, oraz przejmowanie una-
czynienia poszczególnych têtnic przez anastomozy uk³ad
ten ulega zmianom. Przetrwanie jednego z elementów
tego pierwotnego uk³adu powodowaæ mo¿e w³aœnie wy-
stêpowanie têtnicy strzemi¹czkowej, kiedy naczynie to le¿y
czêœciowo lub w ca³oœci w obrêbie jamy bêbenkowej i prze-
chodzi pomiêdzy obiema odnogami strzemi¹czka [13-
17].

Z innych odmian rozwojowych spotkaæ mo¿na przy-
padki ektopowo po³o¿onej têtnicy szyjnej wewnêtrznej,
le¿¹cej poza swoim kana³em, biegn¹cej na wzgórku i od-
daj¹cej niekiedy têtnicê oponow¹ œrodkow¹, wystêpuj¹-
cej jednostronnie albo obustronnie [13,18]. Spotkaæ tak-
¿e mo¿na wrodzony jedno- lub obustronny niedorozwój,
czy te¿ brak têtnicy szyjnej wewnêtrznej [19-23]. Do
wrodzonych wad zaliczaj¹ siê tak¿e têtniaki wrodzone
têtnicy szyjnej wewnêtrznej [13,17]. Odrêbn¹ anoma-
li¹, siêgaj¹c¹ bardzo wczesnych etapów rozwojowych, jest
przetrwa³a têtnica trójdzielna, kiedy przy braku têtnicy
szyjnej wewnêtrznej jej rolê w czêœci przejmuje zespole-

nie z uk³adem podstawno-krêgowym [24]. Wspomnia-
na ju¿ têtnica strzemi¹czkowa by³a obserwowana przez
szereg autorów [25-27]. W niektórych przypadkach
ektopowo biegn¹ca têtnica szyjna wspó³istnieje z prze-
trwa³¹ têtnic¹ strzemi¹czkow¹ [27].

W niezwykle rzadkich przypadkach mo¿emy obser-
wowaæ wytworzenie pseudo-sieci dziwnej, pochodz¹cej
od têtnicy szczêkowej i zaopatruj¹cej mózgowie, typo-
wej dla niektórych miêso¿ernych (kotowate, hienowate)
oraz dla œwiniowatych i prze¿uwaczy [28].

Przypadki te mog¹ byæ klinicznie nieme (anomalia
stwierdzana jest przypadkowo) lub te¿ byæ przyczyn¹
ró¿nych objawów, jak wrodzony zespó³ Hornera [29,30],
neuralgie nerwu trójdzielnego [22], szumy uszne
[24,31-34], niedos³uch o charakterze mieszanym [35],
a tak¿e przewodzeniowym [36] oraz przemijaj¹ce ataki
niedokrwienia mózgu [37].

Zatoki ¿ylne opony twardej tak¿e cechuje znaczna
zmiennoœæ morfologiczna, która niekiedy wkracza ju¿
w zakres patologii, bowiem niektóre z tych odmian mog¹
byæ przyczyn¹ mniej lub bardziej nasilonych dolegli-
woœci, np. w postaci szumów usznych. Specyficzna kon-
figuracja sp³ywu zatok z kolei w pewnych sytuacjach
klinicznych mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych zaburzeñ,
niekiedy prowadz¹cych do œmierci chorego, jak to mo¿-
na obserwowaæ w rzadkich przypadkach operacji pod-
wi¹zania czy usuniêcia ¿y³ szyjnych wewnêtrznych [38].
Sp³yw zatok jest to miejsce po³¹czenia zatok: strza³ko-
wej górnej i prostej oraz ich odp³ywów: zatok poprzecz-
nych i zatoki potylicznej. W uk³adzie typowym ma on
formê krzy¿a, utworzonego przez dwie zatoki poprzeczne

Ryc. 1. Wady rozwojowe w zakresie z³¹cza szczytowo-potylicznego   A.  Dodatkowe mostki kostne;  B.  Ubytki ram kostnych ograniczaj¹cych otwór krêgowy
oraz otwór wyrostka poprzecznego
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i zatokê potyliczn¹, bêd¹ce jego odp³ywami i zatokê
strza³kow¹ górn¹, stanowi¹c¹ dop³yw. Zatoka prosta
wpada w centralnym punkcie tego¿ krzy¿a, prostopadle
do jego p³aszczyzny. Taki regularny uk³ad zatok two-
rz¹cych sp³yw spotyka siê jednak stosunkowo rzadko,
bo od 6% do 47% [39-44]. Typowa jest natomiast asy-
metria tego uk³adu, przy czym obserwuje siê zwykle
przewagê wymiarów prawej zatoki poprzecznej nad lew¹
[39,41,43,44]. Tzw. du¿a dysproporcja, gdzie œrednica
jednej z zatok poprzecznych 3-krotnie lub wiêcej prze-
wy¿sza œrednicê drugiej strony, spotykana jest w 7-24%
[43,44]. Skrajn¹ odmian¹ sp³ywu zatok jest tzw. typ
unilateralny, w którym zatoka strza³kowa górna i zatoka
prosta uchodz¹ tylko do jednej z zatok poprzecznych,
przy braku wystarczaj¹cych po³¹czeñ pomiêdzy strona-
mi, co wg Woodhall’a spotyka siê w 4% [44]. Towarzy-
sz¹ temu du¿e anomalie zatok potylicznych lub brak za-
toki poprzecznej po stronie drugiej. Ca³a zatoka boczna,
a tak¿e sp³yw zatok, mog¹ mieæ charakter ¿y³ œródkoœcia,
le¿¹c w ca³oœci w pe³nych kana³ach kostnych; przypadki
te jednak czêœciej wystêpuj¹ w patologii ni¿ w normie
[44,45]. Na rycinie 2a, b, c, d, e, f przedstawiono ró¿ne
formy sp³ywu zatok wed³ug Bekova.

W przypadku izolowanego braku zatoki esowatej
(ryc. 3) zatoka poprzeczna koñczy siê w otworze sutko-
wym, albo te¿ znajduje kontynuacjê w zatoce skalisto-
³uskowej, która w tych przypadkach jest dobrze rozwi-

niêta i niejednokrotnie prowadzi do sporych rozmiarów
otworu zastawowego, zaœ ¿y³a szyjna wewnêtrzna po tej
stronie jest silnie zredukowana [39,43-45]. Zatoka ska-
listo-³uskowa, jeœli wystêpuje, le¿y w obrêbie do³u czasz-
kowego œrodkowego, biegn¹c w k¹cie pomiêdzy ³usk¹
a piramid¹ koœci skroniowej, w bruŸdzie lub we w³asnym
kanale kostnym. Zatoka ta bierze pocz¹tek z zatoki eso-
watej, a wychodzi z czaszki rzadko wystêpuj¹cym otwo-
rem zastawowym [39,45-51]. Zatoka esowata oraz
opuszka ¿y³y szyjnej wewnêtrznej po stronie przeciwnej

Ryc. 2. Schemat sp³ywu zatok
A. Typ I – Klasyczny z typowym sp³ywem zatok
B. Typ IIb – Uk³ad asymetryczny z rozdwojeniem zatoki strza³kowej górnej. Zatoka strza³kowa górna wpada g³ównie do zatoki poprzecznej prawej,

natomiast zatoka prosta wy³¹cznie do zatoki poprzecznej lewej
C. Typ IIIa – Zatoka strza³kowa górna wpada wy³¹cznie do zatoki poprzecznej prawej, natomiast zatoka prosta wy³¹cznie do zatoki poprzecznej lewej
D.Typ IIIb – Zatoka strza³kowa górna wpada wy³¹cznie do zatoki poprzecznej lewej, natomiast zatoka prosta wy³¹cznie do zatoki poprzecznej prawej
E. Typ IVa – Brak zatoki poprzecznej i esowatej prawej
F. Typ IV c – Brak zatoki poprzecznej i esowatej lewej
SSS – zatoka skalista górna, SR – zatoka prosta, STrD – zatoka poprzeczna prawa, STrS – zatoka poprzeczna lewa, SO – zatoka potyliczna
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Ryc. 3. Podstawa czaszki. Znaczna asymetria wielkoœci otworów szyjnych (J) –
prawego i lewego
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jest wtedy nadmiernie rozwiniêta (ryc. 4, 5). Nienor-
malnie wielki kana³ k³ykciowy czy otwór sutkowy mo¿e
wspó³istnieæ z anomaliami otworu szyjnego i zatoki po-
przecznej oraz esowatej. W tych sytuacjach mog¹ wy-
stêpowaæ szumy uszne [52]. Skrajnie du¿a ró¿nica wiel-
koœci otworów szyjnych jest ju¿ w zasadzie anomali¹ lub
wad¹, czêsto ³¹cz¹c¹ siê z nadmiernym jednostronnym
rozwojem opuszki ¿y³y szyjnej wewnêtrznej i mo¿e byæ
³¹czona z objawami szumów usznych czy napadów
drgawkowych [53]. Koresponduje to z pojêciem tzw.
du¿ej dysproporcji (tzn. ponad trzykrotnej) w wielkoœci
zatok ¿ylnych strony lewej i prawej wprowadzonym przez
Woodhalla. Ponadto ró¿nica pomiêdzy powierzchni¹
jednego a drugiego otworu szyjnego mo¿e byæ ponad
trzyipó³krotna [54, 55].

Wobec tego podwi¹zywanie ¿y³y szyjnej wewnêtrz-
nej nale¿y planowaæ zawsze bardzo ostro¿nie. Wskaza-
nia do wykonania tego zabiegu wystêpuj¹ w ró¿nych
sytuacjach; najczêœciej z przyczyn onkologicznych, rza-
dziej – w zakrzepowym zapaleniu ¿y³y szyjnej wewnêtrz-
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