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STRESZCZENIE:    Fibromatoza jest rzadką chorobą nowotworową. Charakteryzuje się miejscową agresywnością i dużą tendencją do 
wznowy miejscowej. Lokalizacja fibromatozy w rejonie głowy i szyi wiąże się z cięższym przebiegiem i gorszym roko-
waniem w związku z występowaniem w tej okolicy ważnych życiowo struktur anatomicznych.

  Przedstawiono opis procesu diagnostycznego i postępowania terapeutycznego u 33-letniej pacjentki z fibromatozą 
przestrzeni przygardłowej po stronnie lewej.

  Zastosowana resekcja chirurgiczna zmiany z  dostępu szyjnego pozwoliła na radykalne usunięcie nowotworu bez 
istotnych powikłań pooperacyjnych. Chora pozostaje w obserwacji ambulatoryjnej bez wznowy choroby.

SŁOWA KLUCZOWE:   fibromatoza złośliwa, przestrzeń przygardłowa, guzy przestrzeni przygardłowej, nowotwory głowy i szyi

ABSTRACT:   Desmoid fibromatosis is defined as a rare fibroblastic proliferation. Although histologically benign, desmoids are lo-
cally invasive and associated with a high local recurrence rate. When located in the head and neck region, fibromato-
sis tends to be more aggressive and associated with significant morbidity, which may be attributed to the proximity of 
the vital structures.

  We report a case of 33-year-old woman with aggressive fibromatosis of parapharyngeal space. Complete surgical exci-
sion of the lesion was performed and the postoperative period was without complications. The patient remains under 
careful follow-up and there is no recurrence of the disease. 

KEYWORDS:  desmoid-type fibromatosis, parapharyngeal space tumor, head and neck neoplasms

WSTĘP

Przestrzeń przygardłowa jest topograficznie najgłębiej zloka-
lizowaną przestrzenią w rejonie głowy i szyi. Ma kształt pira-
midy odwróconej podstawą ku górze, rozciąga się od podstawy 
czaszki, szczytem zaś łączy się z przestrzenią środkową szyi 
na wysokości kąta żuchwy [1]. Przestrzeń ta sąsiaduje z krę-
gosłupem i mięśniami przedkręgowymi od tyłu, boczną ścianą 
nosogardła i części ustnej gardła środkowego przyśrodkowo 
oraz dołem podskroniowym i dołem zażuchwowym bocznie 

[1]. W regionie tym przebiegają nerwy czaszkowe: językowo-
-gardłowy, błędny, dodatkowy oraz podjęzykowy, pień współ-
czulny, tętnica szyjna wewnętrzna i żyła szyjna wewnętrzna 
oraz węzły chłonne głębokie [2].

Pierwotne guzy przestrzeni przygardłowej są rzadko spotyka-
ną patologią. Reprezentują do 0,5% nowotworów głowy i szyi 
i w 80% przypadków mają charakter łagodny [3, 4]. Większość 
zmian tego regionu stanowią gruczolaki wielopostaciowe wy-
wodzące się z głębokiej części ślinianki przyusznej, a następnie 
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nerwiaki osłonkowe i przyzwojaki [5]. Rzadziej w tym regio-
nie rozpoznawane są naczyniakowłókniaki, mięsaki, oponiaki, 
struniaki, naczyniaki i tłuszczaki [6].

Fibromatoza (fibromatosis aggresiva, desmoid- type fibroma-
tosis) obejmuje zmiany powstające na skutek nieprawidłowej 
proliferacji fibroblastów. Występuje z częstością około 2–4 
przypadków na milion rocznie, stanowiąc około 3% nowo-
tworów tkanek miękkich [7]. Charakteryzuje się miejscową 
agresywnością, dużą tendencją do wznowy miejscowej, ale 
w przebiegu choroby nie występują przerzuty odległe [8]. Po-
dział fibromatozy wyróżnia: postać powierzchowną – rozwi-
jającą się w obrębie powięzi oraz postać głęboką – obejmującą 
rozcięgno mięśni [9]. Postać głęboka dzieli się ze względu na 
lokalizację na pozabrzuszną, w obrębie ściany jamy brzusznej 
i wewnątrzbrzuszną [10]. Etiopatogeneza choroby jest wielo-
czynnikowa. Może odgrywać w niej rolę predyspozycja gene-
tyczna, czynniki hormonalne i fizyczne, takie jak przebyty uraz 
czy operacja [11]. Stwierdzono również zwiększoną częstość 
fibromatozy w rodzinnej polipowatości gruczolakowatej oraz 
zespole Gardnera [12]. Znaczącą rolę wydaje się odgrywać 
wpływ hormonów; guzy te bowiem według niektórych źró-
deł występują częściej u kobiet [13], ze szczytem zachorowa-
nia przypadającym na wiek pomiędzy 25. a 35. rokiem życia 
[14]. Ponadto w badaniach wykazano proliferację fibroblastów 
w odpowiedzi na stymulację estrogenem [15].

OPIS PRZYPADKU

33-letnia pacjentka została skierowana do kliniki z rozpozna-
niem guza przestrzeni przygardłowej lewej. Przy przyjęciu 
chora zgłaszała nawracające od ponad roku objawy w postaci 
kłucia w uchu lewym, niedosłuchu w tym uchu, bólów w rzu-
cie lewej zatoki szczękowej, mrowienia języka i gardła po stro-
nie lewej. W wywiadzie podawała również refluks żołądkowo-
-przełykowy oraz chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Pięć miesięcy wcześniej pacjentka hospitalizowana była w innym 
ośrodku z powodu guza części ustnej gardła środkowego po stro-
nie lewej. W wykonanym wówczas badaniu tomografii kompu-
terowej twarzoczaszki i szyi uwidoczniono nieprawidłową, do-
brze odgraniczoną jednorodną strukturę, ku górze dochodzącą 
do wysokości podstawy zęba obrotnika, ku przodowi oddzieloną 
wąskim rąbkiem tkanki tłuszczowej od mięśnia żwacza i znaj-
dującą się w bezpośredniej styczności z boczną ścianą gardła, aż 
do poziomu nasady języka. Opisano przyśrodkowe uwypukla-
nie się zmiany i związane z tym przewężenie dróg oddechowych 
na poziomie nosogardła i części ustnej gardła środkowego oraz 
odcinkowe przyleganie do ślinianki podżuchwowej lewej. Nie 
stwierdzono naciekania dużych naczyń szyjnych oraz nieprawi-

dłowych węzłów chłonnych. Pobrano wycinki guza przestrze-
ni przygardłowej lewej z dostępu szyjnego i przez jamę ustną. 
W badaniu patomorfologicznym rozpoznano guz mezenchy-
malny z komórek wrzecionowatych typu fibroblasta, bez cech 
atypii i figur podziałowych. Podczas wizyt kontrolnych objawy 
kliniczne u chorej nasilały się, a w wykonanym po 2 miesiącach 
od biopsji badaniu rezonansu magnetycznego stwierdzono pro-
gresję zmian. Pacjentkę skierowano wówczas do Kliniki Otola-
ryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu 
konsultacji i dalszego leczenia.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono zbaczanie języka na 
stronę lewą oraz zrost błony śluzowej łuków podniebiennych 
i gardła po stronie lewej, upośledzający ruchomość podnie-
bienia miękkiego. Ponadto odruchy gardłowe po tej stronie 
były osłabione.

W morfologii krwi obwodowej stwierdzono niedokrwistość 
normocytarną: RBC 3,56x106/μl (zakres referencyjny labo-
ratorium 3,8–5,2), HGB 11,35 g/dl (zakres ref. 12–16) oraz 
obniżony poziom hematokrytu 33,20% (zakres ref. 37–47). 
W badaniu radiologicznym klatki piersiowej nie opisano żad-
nych nieprawidłowości.

Chorą zakwalifikowano do operacji usunięcia guza przestrze-
ni przygardłowej z dostępu szyjnego. Podczas operacji wypre-
parowano tętnicę szyjną wspólną i żyłę szyjną wewnętrzną. 
Uwidoczniono tętnicę szyjną zewnętrzną, która otoczona była 
nieprawidłową tkanką, dlatego podkłuto ją i podwiązano przy 
opuszce. Resekowano również śliniankę podżuchwową. Guz 
zajmował przestrzeń przygardłową przyśrodkowo od ślinianki 
przyusznej i schodził na szyję do poziomu chrząstki tarczo-
watej. Zlokalizowano nerw twarzowy w śliniance przyusznej, 
a następnie miąższ ślinianki przemieszczono ku górze. Guz 
preparowano od dołu, usuwając we fragmentach i oddzielając 
od zrośniętych z nim mięśni bocznej ściany gardła oraz odci-
nając od mięśni przedkręgosłupowych i ich przyczepu na pod-
stawie czaszki. Na poziomie migdałka podniebiennego, gdzie 
wcześniej próbowano usunąć guz, nowotwór naciekał błonę 
śluzową i konieczna była jej resekcja. Brzegi błony śluzowej 
gardła zaszyto. Lożę po guzie wypełniono przemieszczonym 
mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Nerw podję-
zykowy – który został odcinkowo resekowany, ponieważ był 
nacieczony przez nowotwór – zszyto koniec do końca. 

Podczas operacji usunięto odczynowy węzeł chłonny i 10 frag-
mentów tkankowych o łącznych wymiarach 7x6x2,5 cm. W ba-
daniu histopatologicznym na przekrojach trzech największych 
fragmentów widoczny był guz – beżowy, jednorodny, z wyle-
wami krwi o strukturze włóknistej, miejscami styczny do po-
wierzchni zewnętrznej, zajmujący w 80% wnętrze tych frag-
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mentów. Mikroskopowo stwierdzono zmianę o nieostrych 
granicach, wnikającą palczasto w tkankę tłuszczową, tkankę 
mięśniową oraz śliniankę. Po porównaniu obrazu morfologicz-
nego, histochemicznego i immunohistochemicznego rozpo-
znano desmoid fibromatosis. 

Okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań, chora odżywiana 
była przez sondę ze względu na konieczność otwarcia w trak-
cie operacji części ustnej gardła. Po usunięciu sondy kilkukrot-
nie była konsultowana logopedycznie z powodu nieznacznego 
stopnia dysfagii. W stanie ogólnym i miejscowym dobrym zo-
stała wypisana do domu z zaleceniami kontroli laryngologicz-
nej, spożywania pokarmów zagęszczonych.

W kontrolach pooperacyjnych nie stwierdzono wznowy fi-
bromatozy.

DYSKUSJA

Ze względu na głębokie położenie przestrzeni przygardłowej, 
występujące tu nowotwory rosną przez długi czas bezobjawo-
wo. Ponadto lokalizacja tego obszaru wiąże się z utrudnioną 
oceną patologicznych zmian w podstawowym badaniu laryn-
gologicznym czy powszechnie wykonywanym w ocenie zmian 
na szyi badaniu ultrasonograficznym. Również dostęp chirur-
giczny do przestrzeni przygardłowej jest wyzwaniem dla ope-
ratora, a znajdujące się w niej struktury naczyniowe i nerwowe, 
stwarzają istotne ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Najczęściej występującym nowotworem przestrzeni przygar-
dłowej jest gruczolak wielopostaciowy wywodzący się z głębo-
kiej części ślinianki przyusznej [16]. Najczęstszą manifestacją 
nowotworów przestrzeni przygardłowej jest przemieszczenie 
tkanek bocznej ściany gardła przyśrodkowo [17]. Nowotwory 
w tej lokalizacji mogą jednak osiągać znaczne rozmiary, pozo-
stając bezobjawowe [18]. Asymetryczne przemieszczenie bocz-
nej ściany części ustnej gardła może być mylnie rozpoznawane 
jako zmiana zapalna lub guz migdałka podniebiennego, co czę-
sto kończy się niepotrzebną tonsillektomią. Objawami sugeru-
jącymi złośliwy charakter zmiany są deficyty funkcji nerwów: 
twarzowego, językowo-gardłowego, błędnego lub podjęzyko-
wego. Również szybki wzrost nowotworu i pojawienie się bólu 
sugeruje jego złośliwy charakter [18]. Brak możliwości oceny 
guzów przestrzeni przygardłowej w badaniu przedmiotowym 
sprawia, że istotną rolę w diagnostyce odgrywają badania ob-
razowe tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. 
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BACC) guzów przestrzeni 
przygardłowej jest możliwa, a czułość i swoistość tej metody 
według niektórych autorów jest bardzo wysoka i wynosi od-
powiednio 96% i 99% [19]. Ryzyko powikłań, takich jak krwa-

wienie czy rozsiew komórek nowotworowych w przypadku 
BACC, jest znacznie mniejsze w porównaniu z pobieraniem 
wycinków z guza [20]. Ostateczne rozpoznanie nowotworu 
opiera się na ocenie histopatologicznej.

Postać pozabrzuszna fibromatozy występuje u około 1/3 pa-
cjentów z tą chorobą. Lokalizuje się najczęściej w obrębie ra-
mienia lub uda [21]. Rzadko zajmuje obszar głowy i szyi (tylko 
5–10% przypadków fibromatozy pozabrzusznej) [22]. Rozrost 
nowotworowy w fibromatozie może jednak osiągać znaczne 
rozmiary i naciekać sąsiadujące tkanki, uciskając na nie i powo-
dując ich destrukcję. Lokalizacja fibromatozy w rejonie głowy 
i szyi wiąże się z cięższym przebiegiem i gorszym rokowaniem 
w związku z występowaniem w tej okolicy ważnych życiowo 
struktur anatomicznych [22].

Fibromatoza jamy ustnej manifestuje się zwykle bezbolesną 
masą lub obrzękiem zajętego obszaru. Rzadszymi objawami 
są owrzodzenia, szczękościsk, krwawienie, ból ucha, dysfagia, 
duszność i utrata zębów [23]. Brak jest jednak dolegliwości 
charakterystycznych dla tej grupy nowotworów, dlatego też 
rozpoznanie opiera się głównie na ocenie histopatologicznej. 
Makroskopowo fibromatoza przyjmuje zwykle postać szaro-
-białej masy, co zostało opisane w prezentowanym przypadku. 
Mikroskopowo naciek fibromatozy składa się z dobrze zróżni-
cowanych fibroblastów, fibrocytów i miofibroblastów znajdu-
jących się w kolagenowym bądź śluzowym podścielisku. Nie 
obserwuje się atypowych mitoz, czy elementów anaplastycz-
nych [8]. Taki obraz histopatologiczny pozwolił na postawie-
nie rozpoznania w przypadku naszej pacjentki.

Obraz guza w badaniach radiologicznych różni się w zależno-
ści od jego składu histologicznego [14]. W badaniu ultraso-
nograficznym fibromatoza przyjmuje zwykle postać niezróż-
nicowanej, hipoechogenicznej masy ze zmiennie nasilonym 
unaczynieniem widocznym w opcji Doppler [14]. W badaniu 
tomografii komputerowej zaobserwować można niezróżnico-
waną, naciekającą masę tkanki miękkiej, łagodnie wzmacnia-
jąca się po podaniu kontrastu [9, 11]. Rezonans magnetyczny 
pokazuje heterogenne skupisko tkanki miękkiej rozciągające 
się wzdłuż powierzchni powięzi i czasami naciekające przyle-
gające struktury naczyniowe i nerwowe [9, 11]. Cechą pomoc-
ną w diagnostyce jest obecność nieulegających wzmocnieniu 
włókien kolagenu o niskim sygnale w sekwencji T1 i T2 [9, 11]. 
Pomimo iż badania obrazowe nie dają możliwości postawienia 
rozpoznania fibromatozy, to tomografia i rezonans pozwalają 
ocenić naciekanie przez guz sąsiednich struktur anatomicz-
nych, co ma znaczenie przy planowaniu zabiegu operacyjnego.

Uważa się, iż jedynym skutecznym leczeniem guzów desmiod-
-type fibromatosis jest całkowita chirurgiczna resekcja zmiany 
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potwierdziły jednak tej tezy [28]. Radioterapia wiąże się z licz-
nymi działaniami niepożądanymi, zwłaszcza w rejonie głowy 
i szyi, stąd kontrowersje dotyczące jej stosowania w nowotwo-
rach niezłośliwych. Chemioterapia i radioterapia rozważane 
są w przypadku guzów nieoperacyjnych [25]. Sze i wsp. opisali 
zmniejszanie się rozmiarów guza u chorego z dużym zwężeniem 
dróg oddechowych pod wpływem niskich dawek metotreksatu 
i winblastyny [29]. Inni autorzy uzyskali zahamowanie szyb-
ko rosnącej fibromatozy po zastosowaniu tamoksifenu [30].

Pomimo rzadkiego występowania fibromatozy w regionie głowy 
i szyi, należy uwzględnić tę patologię w diagnostyce różnicowej.

z wycięciem marginesu zdrowej tkanki [24, 25]. Istnieje wyso-
kie ryzyko nawrotów w pozabrzusznej lokalizacji fibromatozy, 
zwłaszcza przy zajęciu obszaru głowy i szyi (40–70%), a więk-
szość z nich pojawia się w okresie 18 miesięcy od wycięcia [26]. 
Kiedy całkowita resekcja guza nie jest możliwa, bądź operacja 
wiąże się z ryzykiem nieakceptowanych dla pacjenta defektów 
kosmetycznych i powikłań, rozważyć można zastosowanie ra-
dioterapii, bądź chemioterapii [25]. Nuyttens i wsp. porównali 
przypadki fibromatozy leczone za pomocą samej operacji i te 
z operacją połączoną z adjuwantową radioterapią, wskazu-
jąc na większą efektywność drugiego schematu w uzyskaniu 
okresu wolnego od wznowy [27]. Badania innych autorów nie 
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