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RYS HISTORYCZNY OPERACJI ÂLINIANEK
PRZYUSZNYCH I MONITOROWANIA 

NERWU TWARZOWEGO
dr med. Maciej Zieliƒski

A HISTORICAL OVERVIEW OF PAROTID GLAND
SURGERY AND FACIAL NERVE MONITORING

Contemporary knowledge about anatomy and
physiology of salivary glands and facial nerve is
very extensive and surgeons have advanced dia-
gnostic and surgical instruments, which allows
minimize the risk of damage of the facial nerve. The
aim of this article is to briefly present the evolution
of medical knowledge about salivary glands and
treatment methods, especially the technique of
facial nerve monitoring.

(Mag. ORL, 2021, 79, XX, 103–107)
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Wspó∏czesna wiedza na temat Êlinianek
przyusznych jest bardzo rozleg∏a, a chirurdzy
dysponujà zaawansowanymi narz´dziami dia-
gnostycznymi i instrumentarium operacyjnym,
które pozwalajà usunàç guza w sposób najbez-
pieczniejszy dla pacjenta i zminimalizowaç ryzy-
ko uszkodzenia nerwu twarzowego. Do tego no-
woczesnego instrumentarium zaliczyç mo˝na
m.in. urzàdzenia do monitoringu nerwu twarzo-
wego. Mo˝liwoÊci diagnostyczne i lecznicze do-
st´pne w medycynie zawdzi´czamy wielu poko-
leniom medyków tworzàcych przed nami karty
historii medycyny. Jak pisa∏ Isaak Newton: „JeÊli
widz´ dalej, to tylko dlatego, ˝e stoj´ na ramio-
nach olbrzymów”. W tym opracowaniu pragn´
pokrótce przedstawiç rozwój wiedzy na temat
operacji Êlinianek przyusznych oraz koncepcji
Êródoperacyjnego monitorowania VII nerwu
czaszkowego.

Prawdopodobnie najstarsze znane w historii
medycyny doniesienie dotyczàce leczenia chorób
gruczo∏ów Êlinowych zosta∏o odkryte na zapisa-
nych pismem klinowym glinianych tabliczkach,
znalezionych podczas wykopalisk w bibliotece
w Niniwie, za∏o˝onej przez asyryjskiego króla
Aszurbanipala w VII w. p.n.e. Opis zawiera∏ re-
cept´ na mikstur´ skutecznà w leczeniu Êlino-
toku, zawierajàcà m.in. mydlnic´ lekarskà, tra-
gakant´, piwo kurrunu i prawdopodobnie wilczà
jagod´ (Thompson 1926).

Hipokrates (460–370 r. p.n.e.) w traktacie
„Epidemiae” opisa∏ zapalenie Êlinianek przyusz-
nych, rozró˝niajàc ropne od nagminnego nierop-
nego zapalenia (Adams 1849).

Galen (ok. 129–200 r. n.e.) na podstawie sek-
cji zwierzàt (g∏ównie makaków) jako pierwszy opi-
sa∏ siedem par nerwów czaszkowych i zwróci∏
uwag´, ˝e nerw twarzowy przechodzi przez gru-
czo∏ przyuszny, który opisa∏ jako „gàbk´ czyszczà-
cà krew i usuwajàcà nieczystoÊci”. 

Pawe∏ z Eginy (ok. 625–690 r. n.e.), bizantyj-
ski lekarz i chirurg, opisywa∏ ju˝ przyusznic´
jako „gruczo∏ bliski uszom, ulegajàcy infekcjom
czasem spowodowanym przez humory z g∏owy,
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które na nie wp∏ywajà, a czasem przez zgroma-
dzone humory z cia∏a po goràczce” (Adams 1843).

W Êredniowieczu kontynuatorami medycyny
greckiej byli medycy arabscy. Al Razi (865–925 r.
n.e.) opisa∏ pora˝enie nerwu twarzowego odpo-
wiadajàce wspó∏czeÊnie znanemu pora˝eniu
Bella (Tabatabaei i in. 2011). 

Renesans w Europie przyniós∏ nowe odkry-
cia w anatomii gruczo∏ów Êlinowych. Termin
„gruczo∏ Êlinowy” zosta∏ prawdopodobnie po raz
pierwszy u˝yty przez flamandzkiego anatoma
Andreasa Wesaliusza w roku 1543, w 5 rozdzia-
le II tomu dzie∏a „De humani corporis fabrica”
(Vesalius 1543).

W XVII wieku Thomas Wharton opisa∏
w 1656 r. przewód Êlinianki pod˝uchwowej,
Niels Stensen odkry∏ przewód Êlinianki przyusz-
nej w kwietniu 1660 r. (Wharton 1659, Stenonis
1661), a Thomas Bartholin w 1611 r. opisa∏ prze-
wód Êlinianki podj´zykowej (Bartholin 1655).

Do XVII wieku zakres interwencji chirur-
gicznych w obr´bie Êlinianek by∏ ograniczony
jedynie do nacinania ropni, torbieli i usuwania
∏atwo dost´pnych kamieni (Melo i in. 2017).
W 1648 r. Jean Riolan M∏odszy (1577–1657),
francuski lekarz i anatom, jako pierwszy opisa∏
guz w Êliniance przyusznej, ale nie wspomnia∏
o leczeniu (Nicaise 1895).

Pierwszy opis parotidektomii mo˝na znaleêç
w ksià˝ce niemieckiego chirurga Lorenza He-
istera z 1765 r., w której znajduje si´ tak˝e opis
leczenia ˝abki i kamieni w dnie jamy ustnej.
Wspomnia∏ on o trudnych warunkach usuni´-
cia Êlinianki, jeÊli gruczo∏ przyuszny jest powi´k-
szony do „monstrualnych rozmiarów”, oraz
o znaczeniu zachowania hemostazy z powodu
odga∏´zieƒ t´tnicy szyjnej zewn´trznej (Heister
1765).

Na poczàtku XIX wieku zacz´to zwracaç
uwag´ na mo˝liwoÊç zachowania nerwu twarzo-
wego podczas operacji gruczo∏u przyusznego,
co mo˝na znaleêç w wyk∏adzie Sharpa Pattisona
z 1833 r., który sprzeciwia∏ si´ obserwacji Char-
lesa Bella o „niemo˝noÊci ca∏kowitego wyci´cia
gruczo∏u”. George McClellan, profesor chirurgii
z Thomas Jefferson University, wykona∏ pierw-
szà w Ameryce parotidektomi´ w USA. W ksià˝-
ce z 1848 r. „Principles and Practice of Surgery”
opisa∏ w∏asne doÊwiadczenia w usuwaniu guzów
Êlinianki przyusznej na podstawie 30 pacjentów,
z których 11 mia∏o wykonanà ca∏kowità paroti-
dektomi´ z poÊwi´ceniem nerwu twarzowego,
a jeden zmar∏ po podwiàzaniu t´tnicy szyjnej
wspólnej (McClellan 1848).

W 1835 r. Alfred Velpeau, autor obszernego
dzie∏a „New Elements of Operative Surgery”,

we wst´pie do rozdzia∏u dotyczàcego chirurgii
Êlinianek napisa∏: „Gdyby braç dos∏ownie, to co
by∏o powiedziane przez autorów z poprzedniego
wieku, nie powinno byç nic prostszego ni˝ ca∏ko-
wite usuni´cie Êlinianki przyusznej. W naszych
czasach wr´cz przeciwnie, nie ma nic trudniej-
szego”. Opisa∏ on równie˝ wraz z Charlesem
Bellem funkcj´ ruchowà nerwu twarzowego
i czuciowà nerwu trójdzielnego (Velpeau 1835).

Odkrycie zastosowania podtlenku azotu
przez Horacego Wellsa i eteru przez Williama
Mortona w latach czterdziestych XIX wieku by∏o
kamieniem milowym w rozwoju medycyny, koƒ-
czàcym dotychczasowe cierpienia pacjentów
(Thorwald 2008). Pierwszà w historii operacjà
w narkozie wziewnej z wykorzystaniem eteru
by∏a resekcja guza szyi – prawdopodobnie Êli-
nianki przyusznej – wykonana w 1846 r. przez
Johna C. Warrena w Bostonie (Cooper 2012).

W 1869 r. John Eric Erichsen w swojej ksià˝-
ce „Nauka i sztuka chirurgii” zaleca∏ unikni´cie
uszkodzenia nerwu twarzowego dzi´ki preparo-
waniu równolegle do przebiegu g∏ównego pnia
nerwu (Erichsen 1869).

W 1892 r. rumuƒski chirurg M. Codreanu
wykona∏ w znieczuleniu ogólnym pierwszà ca∏-
kowità parotidektomi´ z zachowaniem nerwu
twarzowego (Codreanu 1892).

W 1907 r. Thomas Carwardine z Bristol In-
firmary w Anglii opublikowa∏ w czasopiÊmie
„Lancet” opis parotidektomii z zaoszcz´dzeniem
nerwu VII. Jako pierwszy zasugerowa∏ identyfi-
kacj´ nerwu twarzowego przed przystàpieniem
do resekcji guza przyusznicy. Jak zauwa˝y∏
w swoim doniesieniu: „Poniesione starania i sp´-
dzony czas zostanà zrekompensowane przez
efekt kosmetyczny” (Carwardine 1907).

Tym samym w XX wieku rozpoczà∏ si´ nowy
okres, w którym podczas operacji Êlinianki przy-
usznej zacz´to zwracaç uwag´ na zachowanie
równie˝ funkcji nerwu twarzowego.

W 1913 r. Vilray Papin Blair, chirurg z Uni-
versity of Washington, w swojej ksià˝ce „Chirur-
gia i choroby jamy ustnej i szcz´ki” opisa∏ wy-
preparowanie nerwu twarzowego przed resekcjà
guza, lokalizujàc nerw w górnej cz´Êci tylnego
brzuÊca mi´Ênia dwubrzuÊcowego (Blair 1913).

W 1921 r. Walter Ellis Sistrunk zaleca∏ nato-
miast, aby pieƒ nerwu lokalizowaç wstecznie
(ang. retrograde), rozpoczynajàc od identyfikacji
tego, co nazwa∏ „podzia∏em pod˝uchwowym
nerwu” w okolicy kàta ˝uchwy, powierzchownie
do naczyƒ twarzowych. Nast´pnie zaleca∏ pre-
parowanie Êlinianki przyusznej proksymalnie
wzd∏u˝ ga∏àzki nerwu a˝ do g∏ównego pnia ner-
wu. Jednak˝e inni autorzy wskazywali na cz´ste



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY105

wyst´powanie niedow∏adów u pacjentów opero-
wanych tà technikà (Sistrunk 1921).

W 1923 r. dwóch innych autorów, Alfred W.
Adson i Willian O. Ott, opisali podobnà technik´
preparowania wstecznego dodatkowo z preparo-
waniem proksymalnym ga∏´zi skroniowej (Ad-
son i Ott 1923).

W 1941 r. Hamilton Bailey stwierdzi∏, ˝e
wczeÊniejsze techniki lokalizacji nerwu twa-
rzowego znacznie zwi´ksza∏y ryzyko pora˝enia
nerwu VII, poniewa˝ by∏y zbyt czasoch∏onne
i wymusza∏y du˝à manipulacj´ ga∏àzkami ner-
wu. Zaproponowa∏ wi´c, aby na poczàtku opera-
cji uwidoczniç guz i decyzj´ co do dalszej opera-
cji podjàç w zale˝noÊci od lokalizacji guza. By∏
jednym z pierwszych, którzy akceptowali opisa-
nà przez L. J. McCormacka w artykule z 1947 r.
koncepcj´ podzia∏u Êlinianki przyusznej na p∏at
powierzchowny – le˝àcy bocznie od p∏aszczyzny
podzia∏u nerwu VII – oraz p∏at g∏´boki – le˝àcy
przyÊrodkowo wzgl´dem nerwu (Bailey 1941,
1947, McCormack, Cauldwell, Anson 1945).
Bailey zmodyfikowa∏ ponadto lini´ ci´cia skórne-
go wed∏ug Blaira i do dzisiaj metoda ta jest naj-
popularniejszà drogà dojÊcia do przyusznicy.

W 1951 r. Henry Samuel Shucksmith opisa∏
resekcj´ powierzchownego p∏ata Êlinianki przy-
usznej po zlokalizowaniu pnia nerwu twarzowego
tu˝ po opuszczeniu otworu rylcowo-sutkowate-
go i nast´pnie wypreparowaniu poszczególnych
ga∏´zi. Ta technika sta∏a si´ jednà z najpopular-
niejszych a˝ do dzisiaj (Shucksmith, Boyle, Walls
1951). W tym samym roku Hayes Martin napisa∏,
˝e najlepszà metodà unikni´cia uszkodzenia
nerwu jest rutynowo wykonywana ekspozycja
nerwu twarzowego przed wyci´ciem mià˝szu
gruczo∏u (Martin 1951). Tych dwóch autorów
rozpocz´∏o nowà er´ lokalizacji g∏ównego pnia
nerwu i preparowania w kierunku dystalnym
nerwu twarzowego (ang. antegrade dissection).
Taka metoda operacji jest preferowana tak˝e
wspó∏czeÊnie.

W 1958 r. Patey i Thackery wykazali mo˝li-
woÊç istnienia ognisk satelitarnych w gruczola-
ku wielopostaciowym. Powszechnie uznano
wówczas parotidektomi´ powierzchownà jako
leczenie z wyboru guzów Êliniaki przyusznej
(Patey i Thackery 1958). 

W 2016 r. Europejskie Towarzystwo Gruczo-
∏ów Âlinowych (European Salivary Gland Society,
ESGS) zaprezentowa∏o i zarekomendowa∏o bar-
dziej szczegó∏owà klasyfikacj´ parotidektomii,
uwzgl´dniajàcà pi´ciopoziomowà anatomi´ Êli-
nianki przyusznej zamiast podzia∏u tylko na p∏at
powierzchowny i g∏´boki. W konsensusie ESGS
zaleca podzia∏ Êlinianki na pi´ç segmentów

(powierzchowne I i II, g∏´bokie III i IV oraz Êli-
nianka dodatkowa V) (Quer i in. 2016). 

Aby zrozumieç, jak ewoluowa∏y wspó∏czesne
mo˝liwoÊci urzàdzeƒ i standardy post´powania,
warto zapoznaç si´ z historià monitoringu nerwu
twarzowego. Prze∏omowym wydarzeniem w hi-
storii neurofizjologii jest pierwsze doÊwiadczenie,
opisane przez w∏oskiego lekarza L. Galvaniego,
który ostatecznie udowodni∏ istnienie zjawisk
elektrycznych w tkankach zwierz´cych. Jego pra-
ca zawierajàca wyniki doÊwiadczeƒ zosta∏a opubli-
kowana w 1791 r. pod tytu∏em „De Viribus Elictri-
citatis in Motu Musculari Commentarius”. Mimo
˝e jego g∏ówna hipoteza, czyli istnienie tzw. elek-
trycznoÊci zwierz´cej, by∏a b∏´dna, przyspieszy∏a
znacznie prace nad badaniem elektrycznoÊci
i neurofizjologii (Montraville, Green, Licht 1953).

Pierwsza wzmianka o kontrolowaniu czyn-
noÊci nerwu twarzowego podczas operacji po-
chodzi z 1898 r. Fedor Krause wykorzysta∏ pràd
galwaniczny do stymulacji nerwu i obserwowa∏
skurcz mi´Êni wyrazowych twarzy podczas za-
biegu przeci´cia nerwu Êlimakowego z powodu
szumów usznych. Przez kilka godzin po operacji
chory prezentowa∏ niewielki niedow∏ad nerwu
twarzowego (Krause 1912).

W latach czterdziestych XX wieku dr Her-
bert Olivecrona wykorzystywa∏ t´ metod´ pod-
czas usuwania nerwiaków nerwu s∏uchowego
w celu unikni´cia uszkodzenia nerwu twarzowe-
go. Podczas operacji asystujàca piel´gniarka
zwraca∏a uwag´ na skurcze mi´Êni mimicznych
twarzy (Givre i Olivecrona 1949).

Rozwój monitoringu nastàpi∏ w latach szeÊç-
dziesiàtych XX wieku. Do tego czasu podczas
operacji, w których mog∏o dojÊç do uszkodzenia
nerwu twarzowego, zadaniem asysty by∏a wnikli-
wa obserwacja i dotykowa ocena czynnoÊci skur-
czowej mi´Êni mimicznych twarzy. Interesujàca
by∏a metoda stosowana w 1965 r. przez Jako.
Wykorzystywa∏ on detektor Êwiat∏a umieszczony
w jamie ustnej i po wykryciu zmiany nat´˝enia
Êwiat∏a przechodzàcego przez policzek podczas
skurczu mi´Êni mimicznych aktywowa∏ sygna∏
dêwi´kowy (Jako 1975). W 1966 r. Parson jako
pierwszy zastosowa∏ stymulacj´ elektrycznà
nerwu twarzowego podczas operacji Êlinianki
przyusznej (Parsons 1966).

Rejestracja czynnoÊci nerwu twarzowego
oparta na elektromiografii zosta∏a opisana po raz
pierwszy w 1979 r. niezale˝nie przez Kenichiro
Sugit´ oraz Tomasa E. Delgado podczas operacji
nerwiaka nerwu s∏uchowego (Sugita i in. 1979,
Delgado i in. 1979). Od tego czasu metoda Êródo-
peracyjnego monitorowania czynnoÊci nerwu
VII zyskiwa∏a na popularnoÊci. Sugita wprowadzi∏
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dodatkowo sygna∏ dêwi´kowy w odpowiedzi
na pobudzenie dochodzàce do rejestratora reagu-
jàcego na skurcz mi´Ênia. Oznacza∏o to natych-
miastowà informacj´ dla operujàcego chirurga
i brak koniecznoÊci sta∏ego wpatrywania si´ w mo-
nitor przez personel asystujàcy.

W 1980 r. Jack Kartush, David Lilly i Mal-
colm Graham zmodyfikowali urzàdzenie do reje-
stracji s∏uchowych potencja∏ów wywo∏anych
z pnia mózgu (BERA firmy Amplaid), aby umo˝-
liwiç elektrycznà stymulacj´ nerwu twarzowego
i rejestracj´ EMG. Normalny sygna∏ akustyczny
skalibrowany w decybelach zamieniono na sty-
mulacj´ elektrycznà pràdem sta∏ym. Do obs∏ugi
na sali operacyjnej konieczna by∏a obecnoÊç
audiologów, którzy mieli przygotowaç skompli-
kowany zestaw urzàdzeƒ i ustnie zg∏aszaç chi-
rurgowi ka˝dà odpowiedê EMG widzianà
na oscyloskopie (Kartush i Benscoter 2016).
W 1983 r. Kartush i Prass zaanga˝owali firm´
Nicolet Biomedical do opracowania urzàdzenia
z zastosowaniem ciàg∏ego monitoringu nerwu
twarzowego z rejestracjà EMG. Monitor mia∏
wyÊwietlaç potencja∏ zarówno wizualnie, jak
i informowaç chirurga sygna∏em akustycznym.
Urzàdzenie by∏o proste, wyeliminowano ko-
niecznoÊç ∏àczenia z dodatkowym komputerem
czy uruchamianie dodatkowych aplikacji. Zapro-
jektowano nowe, „inteligentne” funkcje, takie
jak t∏umienie artefaktów i alarmy ostrzegajàce
chirurga o od∏àczeniu elektrod lub wysokiej
impedancji. Wdro˝ono bram´ elektronicznà, aby
wyciszyç artefakty. Ponadto surowy dêwi´k wy-
dawany przez EMG zosta∏ równie˝ przekszta∏co-
ny w dêwi´k ∏atwo wyró˝niajàcy si´ w otoczeniu
sali operacyjnej. Wprowadzono tony o ró˝nej
wysokoÊci dêwi´ku dla poszczególnych kana∏ów
EMG, aby poinformowaç chirurga, z którego
kana∏u pochodzi odpowiedê. Tony odpowiedzi
zosta∏y ponadto tak zaprogramowane, aby sko-
relowaç ich g∏oÊnoÊç z amplitudà odpowiedzi
EMG. To urzàdzenie sta∏o si´ znane jako monitor

integralnoÊci nerwu (ang. nerve integrity moni-
tor, NIM) (Haring i in. 2019).

W 1992 r. Michael Gleeson, Tony Strong
i Christopher Hovey opracowali monitor Neuro-
sign – stymulator nerwu twarzowego z diodami
LED zamiast oscyloskopu i powiadomieniem
dêwi´kowym, zapewniajàcy uproszczonà repre-
zentacj´ amplitudy odpowiedzi (Neurosign, The
Magstim Company Ltd). W kolejnych latach,
w miar´ rozszerzania si´ pola monitorowania
w ró˝nych dziedzinach chirurgii, zosta∏o zapro-
jektowanych wiele innych urzàdzeƒ. Znajdujà
one zastosowanie zarówno w chirurgii Êlinianek,
jak i mózgu, rdzenia kr´gowego, kr´gos∏upa,
tarczycy i naczyƒ. Wi´kszoÊç nowych urzàdzeƒ
jest ju˝ wyposa˝ona w ekrany dotykowe, du˝à
liczb´ funkcji, a sygna∏ jest analizowany cyfrowo,
co pozwala na wygenerowanie raportu i zapis
na cyfrowym noÊniku pami´ci. 

Wspó∏czeÊnie Êródoperacyjny monitoring
nerwu twarzowego jest stosowany coraz po-
wszechniej. Na podstawie ankiet wype∏nionych
przez 123 specjalistów otolaryngologów w Wiel-
kiej Brytanii O’Regan z zespo∏em podajà, ̋ e 73%
z nich stosuje monitorowanie nerwu twarzowe-
go podczas parotidektomii (O'Regan, Bharadwaj,
Elders 2008). Natomiast w USA na podstawie
ankiet internetowych wype∏nionych przez 1548
otolaryngologów Lowry i wspó∏pracownicy
stwierdzili, ˝e 60% z nich stosuje monitoring
nerwu twarzowego podczas parotidektomii
(Lowry, Gal, Brennan 2005).

Podsumowujàc, medycyna jest dziedzinà
ulegajàcà ciàg∏ej ewolucji. Skoro XIX wiek
rozpoczà∏ „stulecie chirurgów” (Thorwald
2008), to wydaje si´, ˝e XXI wiek b´dzie w me-
dycynie stuleciem robotów. Niewykluczone, ˝e
za jakiÊ czas b´dziemy dysponowaç robotami,
które delikatnie usunà guzy przyusznicy z wyko-
rzystaniem neuronawigacji i monitoringu nerwu
VII, uzyskujàc mniejszà liczb´ powik∏aƒ ni˝
najlepsi wspó∏czeÊni chirurdzy g∏owy i szyi. ●



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY107

– Martin H. (1951) The operative removal of tumors of the parotid 
salivary gland. Surgery 952, 31(5), 670-682.

– McClellan G. (1848) Principles and practice of surgery. Phila-
delphia: Elliot Grigg.

– McCormack L.J., Cauldwell E.W., Anson B.J. (1945) The surgical 
anatomy of the facial nerve with special reference to the parotid 
gland. Surg. Gynaecol. Obst. 80, 620.

– Melo G.M. i in. (2017) A brief history of salivary gland surgery.
Rev. Col. Bras. Cir. 44(4), 403-412.

– Montraville Green R., Licht E. (1953) A translation of Luigi 
Galvani's „De viribus electricitatis in motu musculari commen-
tarius” – commentary on the effect of electricity on muscular
motion. Cambridge.

– Nicaise E. (1895) Chirurgie de Pierre Franco de Turries en 
Provence composee en 1561. Paris: Ancienne Libraire Gerner 
Bailliere et Cie.

– O'Regan B., Bharadwaj G., Elders A. (2008) Techniques for 
dissection of the facial nerve in benign parotid surgery: A cross 
specialty survey of oral and maxillofacial and ear nose and 
throat surgeons in the UK. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 46(7), 
564-566.

– Parsons R.C. (1966) Electrical stimulation of the facial nerve. 
Laryngoscope 76, 391-406.

– Patey D.H., Thackery A.C. (1958) The treatment of parotid 
tumours in the light of a pathological study of parotidectomy 
material. Br. J. Surg. 45(193), 477-487.

– Quer M. i in. (2016) Classification of parotidectomies: A proposal 
of the European Salivary Gland Society. Eur. Arch. Otorhinola-
ryngol. 273(10), 3307-3312. 

– Shucksmith H.S., Boyle T.M., Walls W.K. (1951) The surgery of 
parotid tumours; Exposure of main trunk of facial nerve. Br. 
Med. J. 2(4735), 830-831.

– Sistrunk W.E. (1921) Tumor of the parotid gland. Surg. Clin.
North Am.1,1515-1521.

– Stenonis N. (1661) Disputatio anatomica de glandulis oris, 
et nuper observatis inde prodeuntibus vasis prima. Lugduni 
Batavorum: Apud Johannem Elsevirium.

– Sugita K. i in. (1979) Microsurgery for acoustic neurinoma – lateral
position and preservation of facial and cochlear nerves. Neurol.
Med. Chir. (Tokyo) 7, 637-641.

– Tabatabaei S.M., Kalantar-Hormozi A., Asadi M. (2011) Razi’s 
description and treatment of facial paralysis. Arch. Iran Med. 
14(1), 73-75.

– Thompson R.C. (1926) Assyrian medical texts: II. Proc. R. Soc. 
Med.19(Sect. Hist. Med.), 29-78.

– Thorwald J. (2008) Stulecie chirurgów. Przek∏. Karol Bunsch.
Kraków: Wydawnictwo Znak.

– Velpeau A.L.M. (1835) New elements of operative surgery with 
an atlas of nearly three hundred engravings. Washington: 
Duff Green.

– Vesalius A. (1543) De humani corporis fabrica libre septem. 
Basileae: Ex officina Ioannis Oporini.

– Wharton T. (1659) Adenographia. Amsterdam: Joannis Ravesteinii.

PIÂMIENNICTWO

– Adams F. (1843) Paulus Aegineta. The seven books of Paulus 
Aegineta. London: Sydenham Society.

– Adams F. (1849) Hipokrates „Epidemiae”. The genuine work of 
Hippocrates. Translated from the Greek with a preliminary 
discourse and annotations. London: Sydenham Society.

– Adson A.W., Ott W.O. (1923) Preservation of the facial nerve 
in the radical treatment of parotid tumours. Arch. Surg. 6(3), 
739-746.

– Bailey H. (1941) The treatment of tumours of the parotid gland
with special reference to total parotidectomy. Br. J. Surg. 28(11), 
337-436.

– Bailey H. (1947) Parotidectomy: Indications and results. Br. Med. J.
1(4499), 404-407.

– Bartholin T. (1655) Anatomia Reformata. Hage-Comitis: Adriani 
Veac.

– Blair V.P. (1913) Surgery and diseases of the mouth and jaws. 
2 wyd. St Louis: CV Mosby Company.

– Carwardine T. (1907) Excision of the parotid gland with prese-
rvation of the facial nerve: Its possibility. Lancet 170(4387), 
892-897.

– Codreanu M. (1892) Tumora in regiunea parotidei in dreapta: 
operat recidivat peste cinci ani: operata dona oara: vindicarea 
cu conservarea facialului siaglandei parotide. Bucurest: Spitalul.

– Cooper D.K. (2012) John Collins Warren (1778-1856): An Ame-
rican surgeon in London. BMJ, e8251.

– Delgado T.E. i in. (1979) Intraoperative monitoring of facial 
muscle evoked responses obtained by intracranial stimulation 
of the facial nerve: A more accurate technique for facial nerve
dissection. Neurosurgery 4, 418-420.

– Erichsen J.E. (1869) The science and art of surgery. Philadel-
phia: Collins Printer.

– Givré A., Olivecrona H. (1949) Surgical experiences with aco-
ustic tumors. J. Neurosurg. 6, 396-407.

– Haring C.T. i in. (2019) Assessment of intraoperative nerve, 
monitoring parameters associated with facial nerve outcome in 
parotidectomy for benign disease. JAMA Otolaryngol Head Neck 
Surg. 145(12), 1137-1143.

– Heister L. (1750) A general system of surgery in three parts.
London: W. Innys, & C.

– Instrukcja u˝ytkowania Medtronic NIM-Response 3.0 – Medtronic
Xomed Inc.

– Jako G. (1975) Facial nerve monitor. Trans. Am. Acad. Ophthalmol.
Otolaryngol 69, 340-342.

– Kartush J., Benscoter B. (2016) Intraoperative facial nerve 
monitoring. W: O. Guntinas-Lichius, B.M. Schaitkin (red.), Facial 
nerve disorders and diseases: Diagnosis and management. 
Stuttgart: Thieme, s. 200-212.

– Krause F. (1912) Surgery of the brain and spinal cord, based on 
personal experiences. New York: Rebman, s. 738-743.

– Lowry T.R., Gal T.J., Brennan J.A. (2005) Patterns of use of facial 
nerve monitoring during parotid gland surgery. Otolaryngol. 
Head Neck Surg. 133(3), 313-318. Erratum in: Otolaryngol. 
Head Neck Surg. 133(6), 1000.


