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Szkliwiak zatoki szczękowej – opis przypadku
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Summary
Ameloblastoma (adamantinoma) is a benign neoplasm deriving from the enamel organ. Its etiology has not been ultimately 
determined. It constitutes about 1% of all head and neck tumours, and about 11% of teeth-originating tumours. Usually 
it occurs in the mandible near premolar and molar teeth, more rarely in its anterior part. About 20% of described cases of 
ameloblastoma relate to the jaw, its very rare location is gingiva or cheak tunica mucosa. The essay presents a case of amelob-
lastoma of a maxillary sinus in a 65-year-old man. The diagnostic and treatment algorithm in ameloblastoma is discussed. 
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WPROWADZENIE

Szkliwiak (ameloblastoma) to łagodny nowotwór 
wywodzący się z narządu szkliwnego. Stanowi około 
1% wszystkich guzów głowy i szyi i około 11% gu-
zów zębopochodnych [1]. Klinicznie, ze względu na 
umiejscowienie guza, wyróżnia się postać wewnątrz-
kostną oraz zewnątrzkostną (obwodową). Szkliwiak 
zewnątrzkostny rozwija się w tkankach miękkich 
dziąsła i wymaga różnicowania z nowotworami ma-
łych ślinianek oraz z rakiem (szczególnie w odmianie 
akantotycznej z metaplazją płaskonabłonkową). W po-
staci wewnątrzkostnej może on występować jako guz 
jedno- lub wielokomorowy. Najczęściej umiejscawia 
się w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych 
żuchwy, rzadziej w okolicy przedniej żuchwy. Jedynie 
20% przypadków szkliwiaka dotyczy szczęki. Jeszcze 

rzadziej rozwija się w dziąśle bądź błonie śluzowej 
policzka [2].

Histologicznie nowotwór przypomina tzw. stadium 
czapeczki w 9 tygodniu życia płodowego formowania 
narządu szkliwnego podczas odontogenezy. Nowotwór 
zbudowany jest z komórek gwiaździstych otoczonych 
przez pasma nabłonka złożonego z palisadowatych 
komórek kolumnowych lub cylindrycznych. Pasma 
te mogą tworzyć różne układy, stąd wyróżnia się od-
miany histopatologiczne: pęcherzykową, splotowatą, 
akantotyczną, desmoplastyczną (z włóknistym pod-
ścieliskiem) oraz podstawnokomórkową. W szkli-
wiakach obwodowych najczęściej spotykany jest typ 
akantotyczny.

Szkliwiak wewnątrzkostny wielokomorowy wystę-
puje najczęściej w 4. i 5. dekadzie życia, natomiast 
postać jednokomorowa częściej występuje u ludzi 
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młodszych, tj. w 2. i 3. dekadzie. Nieco częściej wystę-
puje u rasy czarnej. Postać zewnątrzkostna występuje 
częściej u mężczyzn w 4.–6. dekadzie i dotyczy naj-
częściej żuchwy. Cechą charakterystyczna szkliwiaków 
jest złośliwość miejscowa objawiająca się niszczeniem 
tkanek otaczających, skłonnością do nawrotów oraz 
to, że nie dają przerzutów, chociaż opisywano poje-
dyncze przypadki przerzutów szkliwiaka do węzłów 
chłonnych szyi [3].

OPIS PRZYPADKU

65-letni chory W.H., nr historii choroby 285318, 
został przyjęty na oddział z powodu guza prawej zatoki 
szczękowej. Pacjent zgłaszał bolesne uwypuklenie po-
liczka po stronie prawej oraz upośledzenie drożności 
nosa po tej stronie. Pierwsze objawy pojawiły się przed 
miesiącem. Przed 2 laty wystąpiło samoistne złamanie 
zęba w szczęce po tej stronie. 

Badaniem laryngologicznym przy przyjęciu do 
szpitala stwierdzono uwypuklenie policzka prawego, 
bolesne przy palpacji. Po stronie prawej w jamie nosa 
przesunięcie bocznej ściany nosa i jej zrost z przegrodą 
nosa uniemożliwiający pasaż powietrza. Po stronie 
lewej nie stwierdzono zmian. Nie stwierdzono także 
patologicznej wydzieliny w jamach nosa. W obrębie 
wyrostka zębodołowego szczęki po stronie prawej 
stwierdzono obecność guza o wymiarach 2×2,5 cm 
z owrzodzeniem. Uzębienie niepełne. Podniebienie 
twarde niezmienione. Poza tym badaniem laryngo-
logicznym nie ujawniono zmian w obrębie dna jamy 
ustnej, języka, gardła, krtani i uszu. Badaniem palpa-

cyjnym szyi nie znaleziono powiększonych węzłów 
chłonnych. W badaniach laboratoryjnych nie odno-
towano zmian.

W wykonanym badaniu TK twarzoczaszki stwier-
dzono wypełnienie prawej zatoki szczękowej jed-
norodną masą tkankową, cechy modelowania ścian 
zatoki z powiększeniem jej objętości i uwypukleniem 
zarysów kości, bez wyraźnych objawów niszczenia 
tkanki kostnej. 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa: liczne płaty ko-
mórek nabłonkowych bez cech atypii. Obraz cytolo-
giczny sugeruje nowotwór najprawdopodobniej pocho-
dzenia śliniankowego lub zębopochodny. Konieczna 
weryfi kacja histopatologiczna zmiany (ryc. 1). 

Pacjenta zakwalifi kowano do pobrania wycinków 
z guza w znieczuleniu miejscowym. Biopsję chirur-
giczną wykonano przez istniejące owrzodzenie na 
powierzchni guza. W czasie biopsji chirurgicznej 
stwierdzono guz o utkaniu litym, miernie krwawiący. 
Wynik badania histopatologicznego: ameloblastoma. 
Pacjenta zakwalifi kowano do zabiegu operacyjne-
go. W znieczuleniu ogólnym, przez istniejący otwór 
w przednio-dolnej ścianie prawej zatoki szczękowej 
usunięto masy guza. Ściany kostne prawej zatoki 
szczękowej nie wykazywały cech destrukcji. Przecięto 
zrost w jamie nosa po stronie prawej i wytworzono 
połączenie z jamą prawej zatoki szczękowej. Otwór 
w dolnej ścianie zatoki szczękowej prawej zamknięto 
uszypułowanym płatem błony śluzowej. Krwawienie 
w czasie zabiegu niewielkie. Założono tamponadę 
przednią prawostronną w palcu gumowym. W drugiej 
dobie po zabiegu usunięto tamponadę. Nie stwier-
dzono krwawienia. Gojenie prawidłowe. W 10. dobie 

Ryc. 1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa: płaty komórek 
nabłonkowych bez cech atypii. Obraz cytologiczny sugeruje 
nowotwór pochodzenia śliniankowego lub zębopochodny, 
H+E, pow. 200×

Ryc. 2. Pasma nabłonka złożone z charakterystycznych 
komórek kolumnowych ułożonych palisadowato, otaczają-
cych komórki gwiaździste podścieliska. Utkanie histologiczne 
przypomina narząd szkliwny. H+E, pow. 40×
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wypłukano zatokę szczękową prawą. Pacjent wypisany 
do domu w 16. dobie po zabiegu operacyjnym.

Badanie histopatologiczne pooperacyjne: utkanie 
szkliwiaka splotowatego (ameloblastoma plexiforme). 
Widoczne liczne pasma nabłonkowych komórek ko-
lumnowych o układach splotowatych ułożonych pa-
lisadowato w podścielisku złożonym z sieci komórek 
gwiaździstych (ryc. 2).

Po konsultacji onkologiczno-radioterapeutycznej 
chory został zakwalifi kowany do radioterapii. Napro-
mieniany fotonami 6MV na obszar masywu szczęko-
wo-sitowego i jamy nosa po stronie prawe dawką 50.0 
Gy/p.ref/25 frakcji z podwyższeniem dawki na obszar 
zatoki szczękowej prawej do 60.0 Gy/ p.ref/25 frakcji. 
Chory pozostaje pod stałą kontrolą laryngologiczną, 
w kontrolnych badaniach TK nie zaobserwowano 
wznowy procesu nowotworowego.

OMÓWIENIE

Szkliwiak, jako guz pochodzenia zarodkowego, 
najczęściej rozpoznawany jest u dzieci. U dorosłych 
występuje rzadziej i objawia się jako guz żuchwy, rza-
dziej guz szczęki, a jedynie sporadycznie obserwowany 
jest jako guz tkanek miękkich przyzębia lub policzka. 
Wzrost szkliwiaka jest powolny i skryty, co powoduje, 
że przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. 
Najczęściej umiejscowiony jest w okolicy kąta żuchwy, 
rzadziej w szczęce [4]. W doniesieniach kazuistycz-
nych spotykane są opisy szkliwiaka tkanek miękkich 
dziąsła lub policzka, szkliwiaka żuchwy i szczęki 
[5], współistnienie szkliwiaka żuchwy i raka zatoki 
szczękowej [6] albo szkliwiaka szczęki i raka jamy 
nosa [7]. Najbardziej charakterystyczna jest wieloko-
morowa postać szkliwiaka, manifestująca się w obra-
zie radiologicznym jako liczne ubytki kostne leżące 
blisko siebie, poprzedzielane prawidłową strukturą 
kostną. Niekiedy mogą pojawić się w obrazie radio-
logicznym pojedyncze zmiany o charakterze torbieli 
okołowierzchołkowych lub torbieli zapalnych [6]. 
Rozdęcie kości świadczy o znacznym zaawansowaniu 
choroby. Dochodzi wtedy do wypadania zębów, do-
łącza się ból. Obraz kliniczny i radiologiczny należy 
różnicować z innymi guzami zarówno pierwotnymi, 
jak i przerzutowymi. Biopsja cienkoigłowa ma ogra-
niczone znaczenie. Jednoznaczną odpowiedź daje 
badanie histopatologiczne wycinków z guza. Leczenie 
szkliwiaka jest operacyjne, jednak usunięcie guza 

w makroskopowo zdrowych granicach nie zapewnia 
onkologicznej radykalności zabiegu, gdyż wnika on 
mikroskopijnymi pasmami w tkankę zdrową. Nawrót 
szkliwiaka po nieradykalnych zabiegach oceniany jest 
na 50–90%. Skuteczność następowej radioterapii jest 
dyskusyjna. Transformacja złośliwa szkliwiaka wystę-
puje niezwykle rzadko i opisywana jest jedynie w do-
niesieniach kazuistycznych, podobnie jak przerzuty do 
węzłów chłonnych szyi [3]. Wszystko to powoduje, że 
pacjenci po leczeniu operacyjnym szkliwiaka powinni 
być poddani długoterminowej obserwacji w poradni 
laryngologiczno-onkologicznej.

PIŚMIENNICTWO

Kato N, Endo Y, Tamura G, Motoyama T. Ameloblastoma with 
basal cell carcinoma-like feature emerging as a nasal polyp. 
Pathol Int 1999; 49: 747–751.
Hayes MI, Prince SE. Peripheral ameloblastoma: a case report. 
Dent Update 2006; 33(10): 624–625.
Gilijamse M, Leemans CR, Winters HA, Schulten EA, van der 
Waal I. Metastasizing ameloblastoma. Int J Oral Maxillofac Surg, 
2007; 36(5): 462–464.
Abu El-Naaj I, Emodi O, Peled M. Metachronous ameloblastomas 
in the maxilla and mandible: report of a case. J Craniomaxillofac 
Surg. 2005; 33(5): 349–351.
Tamme T, Leibur E, Kulla A. Mandibular Ameloblastoma and 
maxillary adenoid cystic carcinoma: Case report. ENT-Ear, Nose 
& Throat J, 2003; 82(12): 938–940. mandible: report of a case. J 
Craniomaxillofac Surg 2005; 33(5): 349–351.
Ereño C, Etxegarai L, Corral M, Basurko JM, Bilbao FJ, Lopez 
JI. Primary sinonasal ameloblastoma. APMIS, 2005; 113: 148–
150.
Navarro CM, Pricipi SM, Massucato EM, Sposto MR. Maxillary 
unicystic ameloblastoma. Dentomaxillofac Radiol 2004; 33(1): 
60–62.

Adres autora:
Dariusz Kaczmarczyk
ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź
tel. (42) 689 54 62
e-mail: kaczrd@wp.pl

Pracę nadesłano: 10.04.2008 r.
Zaakceptowano do druku: 04.08.2008 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


	Szkliwiak zatoki szczekowej - opis przypadku
	Wprowadzenie
	Opis przypadku
	Omówienie


