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STRESZCZENIE:    Cel: Klasyczne metody leczenia brodawczaka odwróconego jam nosa i  zatok przynosowych to zabiegi z  dostępu 
zewnątrznosowego. Postępy w technikach nawigowania obrazowaniem, rozwój narzędzi chirurgicznych oraz metod 
obrazowania śródoperacyjnego doprowadziły do stopniowego odejścia od dostępów zewnątrznosowych na rzecz 
chirurgii endoskopowej. Ze względów anatomicznych i technicznych, chirurgia endoskopowa w leczeniu brodawcza-
ka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do zatok czołowych wciąż pozostaje wyz-
waniem. Poniżej przedstawiono doświadczenia własne autorów dotyczące chirurgii endoskopowej w leczeniu bro-
dawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do jednej lub obu zatok czołowych. 

  Metody: Zaprezentowano 10 przypadków brodawczaka odwróconego jam nosa i  zatok przynosowych rozprzes- 
trzeniającego się do zatok czołowych, usuniętego skutecznie za pomocą wewnątrznosowego otwarcia obu zatok 
czołowych (Draf III) pod kontrolą endoskopu, bez dodatkowego dojścia zewnątrznosowego. 

  Wyniki: Po zakończonym zabiegu chirurgicznym cała jama obu zatok czołowych mogła być w  łatwy sposób kon-
trolowana. Nie obserwowano ani wczesnych, ani późnych powikłań. Po średnim okresie obserwacji (39,5 miesiąca), 
nie odnotowano nawrotów. 

  Wnioski: Zastosowanie dojścia endoskopowego z obustronnym otwarciem zatok czołowych w leczeniu brodawcza-
ka odwróconego jam nosa i  zatok przynosowych rozprzestrzeniającego się do jednej lub obu zatok czołowych jest 
możliwe i wydaje się być skuteczne.. 

SŁOWA KLUCZOWE:   draf III, zatoka czołowa, brodawczak odwrócony

ABSTRACT:   Objective: Sinonasal inverted papilloma has been traditionally managed with external surgical approaches. Advances 
in imaging guidance systems, surgical instrumentation, and intraoperative multi-visualization have led to a gradual 
shift from external approaches to endoscopic surgery. However, for anatomical and technical reasons, endoscopic sur-
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WPROWADZENIE

Brodawczak odwrócony jest powszechnie spotykanym, łagod-
nym nowotworem jam nosa i zatok przynosowych. Leczenie 
chirurgiczne tego guza jest często skomplikowane ze względu 
na jego lokalnie agresywne szerzenie się, wysoką częstość na-
wrotów i potencjalne ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego 
[1, 4], które pojawia się u 1–5% przypadków [2, 3]. Najczęst-
szą lokalizacją (tj. punktem wyjścia) brodawczaka odwróco-
nego jam nosa i zatok przynosowych jest boczna ściana jamy 
nosowej [5, 6]. Standardową strategią leczenia jest komplet-
ne, szerokie, miejscowe wycięcie z dojścia zewnątrznosowego. 
Nieradykalne usunięcie miejsca przyczepu jest główną przy-
czyną nawrotu nowotworu [1, 10]. Częstość nawrotów mieści 
się w zakresie od 0–60%, w zależności od wybranej metody 
chirurgicznej [2, 4]. 

W zaawansowanych przypadkach klinicznych stosowano do-
tychczas kilka technik chirurgicznych z dojścia zewnętrznego, 
takich jak operacja sposobem Denkera, maxillectomia przy-
środkowa, rynotomia boczna, operacja osteoplastyczna oraz 
operacja z dostępu przez wynicowanie powłok twarzy (ang. 
mifacial degloving). W ostatnich latach wzrosła popularność 
endoskopowych technik usuwania łagodnych guzów zatok 
przynosowych [5, 8]. Postępy w obrazowaniu, rozwój narzę-
dzi chirurgicznych, śródoperacyjnych systemów nawigacyj-
nych oraz obrazowania wielokątowego doprowadziły do stop-
niowego odejścia od dostępów zewnątrznosowych na rzecz 
chirurgii endoskopowej. Chirurgia endoskopowa w leczeniu 
brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych 
rozprzestrzeniającego się do jednej lub obu zatok czołowych 
wciąż pozostaje wyzwaniem ze względu na wąskie pole opera-
cyjne, kątowe, zróżnicowane anatomicznie, położenie zachył-
ka czołowego oraz bliskie sąsiedztwo tkanek oczodołu, bruzdy 
węchowej i podstawy przedniego dołu czaszki. W literaturze 
dostępna jest ograniczona liczba doniesień na temat chirurgii 
endoskopowej w leczeniu pacjentów z brodawczakiem odwró-
conym jam nosa i zatok przynosowych rozprzestrzeniającym 
się do zatok czołowych [1, 6]. W niniejszym badaniu przed-

stawiono przypadki 10 pacjentów z tym schorzeniem, których 
skutecznie wyleczono za pomocą wewnątrznosowego otwar-
cia obu zatok czołowych z dojścia Draf III. Celem niniejszej 
pracy jest zaprezentowanie doświadczeń własnych autorów 
z zastosowania chirurgii endoskopowej w leczeniu tej choroby.

MATERIAŁ I METODY

Pacjenci

W badaniu wzięło udział 10 pacjentów z brodawczakiem od-
wróconym jam nosa i zatok przynosowych, hospitalizowanych 
od 2008 do 2015 roku w szpitalach Tohoku Medical and Phar-
maceutical University Hospital, Yamagata University Faculty 
of Medicine lub w oddziale szpitala Yamagata – City Hospital 
Saiseikan w Yamagata w Japonii. Średni wiek pacjentów wy-
nosił 58,4 lat (zakres od 38 do 79 lat), z medianą czasu trwa-
nia choroby 39,5 miesięcy (zakres od 19 do 54 miesięcy). Opis 
kliniczny pacjentów przedstawiono w tabeli 1. Rozpoznanie 
ustalano na podstawie danych klinicznych, obrazowych oraz 
wyników badań histopatologicznych.

Techniki chirurgiczne
Charakterystyczne przypadki przedstawiono na rycinach 1 
i 2. Przypadkiem nr 1 był 47-letni pacjent, bez wcześniejszego 
wywiadu w kierunku operacji zatok przynosowych, u którego 
wystąpiły objawy przewlekłego zapalenia zatok przynosowych 
i nosa. Badanie rynoskopowe wykazało obecność miękkich, po-
lipowatych, pokrytych białawym nalotem mas w obu jamach 
nosa. Na obrazach przedoperacyjnej tomografii komputero-
wej (TK) wykonanych w płaszczyźnie osiowej uwidoczniono 
całkowite, obustronne zacienienie komórek sitowia przednie-
go i tylnego, zatok czołowych oraz jam nosa (rycina 1a). Za-
bieg usunięcia guza przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym, 
używając: sztywnych endoskopów o optyce 0˚ i 70˚, shavera 
(urządzenia ssąco-tnącego) oraz zakrzywionego wiertła chi-
rurgicznego. Po usunięciu zmiany chorobowej z jamy noso-

gery of sinonasal inverted papilloma extending to the frontal sinuses is still challenging. Here, we present our expe-
rience in endoscopic surgical management of sinonasal inverted papilloma extending to one or both frontal sinuses. 
Methods: We present 10 cases of sinonasal inverted papilloma extending to the frontal sinuses that were successfully 
removed by endoscopic median drainage (Draf III procedure) under endoscopic guidance without any additional ex-
ternal approach. Results: The whole cavities of the frontal sinuses were easily inspected at the end of the surgical pro-
cedure. No early or late complications were observed. No recurrence was identified after an average follow-up period 
of 39.5 months. Conclusion: The use of an endoscopic median drainage approach to manage sinonasal inverted papil-
lomas extending to one or both frontal sinuses is feasible and seems effective.

KEYWORDS:  draf III, frontal sinus, inverted papilloma
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wykazało obecność w okolicy małżowiny nosowej środkowej 
łatwo podkrwawiającej, pokrytej białawym nalotem, szcząt-
kowej masy patologicznej. Wykonano biopsję z badaniem 
histopatologicznym, które potwierdziło nawrót brodawcza-
ka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych. W badaniu 
TK uwidoczniono całkowite zacienienie prawej zatoki czoło-
wej i znaczne prawostronne pogrubienie kości przyśrodkowej 
ściany przegrody międzyzatokowej prawej zatoki czołowej 
(rycina 2a). W znieczuleniu ogólnym przeprowadzono zabieg 
wewnątrznosowego otwarcia obu zatok czołowych (Draf III) 
pod kontrolą sztywnych endoskopów o optyce 0˚ i 70˚. Guz 
był ruchomy i elastyczny, przylegał do błony śluzowej górnej 
części prawego zachyłka czołowego oraz błony śluzowej ko-
mórek sitowia. Pooperacyjne badanie endoskopowe oraz TK, 
które wykonano rok po zabiegu operacyjnym, nie wykazały 
żadnych oznak nawrotu nowotworu (rycina 2b i 2c).

DYSKUSJA

Zajęcie jednej lub obu zatok czołowych w przypadkach bro-
dawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych jest 
stosunkowo rzadkie i dotyczy od 1,6% do 15% przypadków 
[9, 10, 11] Radykalna resekcja chirurgiczna jest niezbędna ze 
względu na lokalnie agresywny charakter guza, co w przypadku 
niedoszczętnego jego usunięcia może prowadzić do wznowy 
i niesie ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego w przyszło-
ści. Ze względu na złożoną anatomię zatok czołowych oraz wy-
sokie ryzyko powikłań i potencjalnego nawrotu raka, techniki 
endoskopowe nie były dotychczas rutynowo wykorzystywane 
w przypadkach zajęcia procesem chorobowym zatok czoło-
wych. Tradycyjnie, w leczeniu zaawansowanych przypadków 

wej i sitowia przedniego przeprowadzono pełną, obustronną 
ethmoidektomię. 

W czasie operacji zlokalizowano punkt wyjścia zmiany – przy-
czep zlokalizowany wewnątrz prawego zachyłka czołowego 
oraz w komórkach sitowia przedniego. Po resekcji górnej części 
przegrody nosa dotarto do części pośrodkowej zatoki czołowej 
i przy użyciu frezy chirurgicznej o średnicy 0,5 mm zniesiono 
kostną przegrodę międzyzatokową, oddzielającą prawy i lewy 
zachyłek czołowy. Usunięto pozostały fragment górnej części 
przegrody nosa, uzyskując pełen drenaż obu zatok czołowych 
w części pośrodkowej. Punkt wyjścia guza został ostatecznie 
zlokalizowany na przyśrodkowej ścianie prawego zachyłka 
czołowego oraz w komórkach sitowia przedniego. Kość leżącą 
poniżej miejsca przyczepu guza zwiercono przy użyciu frezy 
chirurgicznej. Po zakończonym zabiegu cała jama obu zatok 
czołowych mogła być w łatwy sposób kontrolowana przy uży-
ciu sztywnych endoskopów o optyce 0˚ i 70˚. Śródoperacyjne 
i pooperacyjne badania histopatologiczne wykazały obecność 
brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych. 
W badaniu endoskopowym przeprowadzonym rok po zabie-
gu, uwidoczniono dobrze wykształconą błonę śluzową zatok 
czołowych, bez cech nawrotu guza. (rycina 1b i 1c).

Kolejnym charakterystycznym przypadkiem (pacjent nr 7) 
był 67-letni mężczyzna z nawracającym brodawczakiem od-
wróconym jam nosa i zatok przynosowych w wywiadzie. Pa-
cjent ten przebył wielokrotne polipektomię. Po ostatecznym 
zdiagnozowaniu brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok 
przynosowych, u chorego przeprowadzono prawostronną przy-
środkową maxillektomię z dojścia podwargowego. Badanie en-
doskopowe przeprowadzone cztery lata po ostatniej operacji 

Ryc. 1.  (a) Obraz przedoperacyjnej tomografii komputerowej (TK) wykonany w płaszczyźnie osiowej przestawiający wypełnienie prawej i lewej zatoki czołowej patologiczną 
masą miękkotkankową. (b) Obraz TK wykonany w płaszczyźnie osiowej rok po operacji nie wykazujący obecności zmian patologicznych ani w prawej, ani w lewej 
zatoce czołowej. (c)  Obraz badania endoskopowego wykonanego 1 roku po zabiegu przedstawiający prawidłowo wygojone wspólne ujście obu zatok czołowych.
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u większości chorych, niektóre warianty anatomiczne, takie 
jak mały wymiar przednio-tylny zachyłka czołowego, mogą 
uniemożliwiać jej zastosowanie [17, 18]. Możliwość radykal-
nego usunięcia brodawczaka odwróconego jam nosa i zatok 
przynosowych rozprzestrzeniającego się do zatok czołowych 
z dostępu wewnątrznosowego może być właściwie oceniona 
w okresie przedoperacyjnym. Obustronny drenaż zatok czo-
łowych (Draf III) wykazuje jednak pewne wady u pacjentów 
z chorobą rozprzestrzeniającą się w kierunku ściany bocznej 
(w przypadku dobrze upowietrznionej zatoki czołowej) lub 
w kierunku ściany przedniej, a także w sytuacji obecności przy-
czepów w kilku lokalizacjach.

Skuteczność chirurgii endoskopowej w leczeniu brodawcza-
ka odwróconego jam nosa i zatok przynosowych znajduje po-
twierdzenie w systemowym przeglądzie literatury, która wska-
zuje na niski wskaźnik nawrotów i ryzyka powikłań [8, 9, 16]. 
W przypadkach guzów wieloogniskowych lub występowania 
powikłań, konieczne może być zastosowanie operacji osteopla-
stycznej. Z tego powodu w okresie przedoperacyjnym wszy-
scy pacjenci powinni zostać poinformowani o potencjalnej 
konieczności jej przeprowadzenia.

Ze względu na wywiad chorobowy pacjentów biorących udział 
w niniejszym badaniu, który niósł informacje o wcześniejszym 
wielokrotnym leczeniu operacyjnym, podczas planowania spo-
sobu postępowania u wszystkich spodziewano się obecności 
guzów wieloogniskowych. Zachyłek czołowy jest najczęściej 
występującą lokalizacją przyczepu brodawczaka odwrócone-
go rozprzestrzeniającego się do zatok czołowych. Wśród zalet 
obustronnego otwarcia zatok czołowych (Draf III) należy wy-
mienić brak blizn zewnętrznych oraz parastezji nerwu podo-

brodawczaka odwróconego obejmującego jedną lub obie zatoki 
czołowe, wykonywano operację sposobem Denkera, maxillecto-
mię przyśrodkową, rynotomię boczną, operację osteoplastycz-
ną lub operację z dostępu przez wynicowanie powłok twarzy 
oraz kombinacje dojść zewnątrznosowych i endoskopowych. 
Metody te mogą być jednak związane z pozostawieniem blizny 
po cięciu skóry twarzy lub dziąsła pod wargą, ubytkiem kości 
nosa lub przedniej ściany zatoki szczękowej, parastezją ner-
wu podoczodołowego oraz pooperacyjnym obrzękiem twarzy.

Wprowadzenie zakrzywionych frez chirurgicznych z funkcją 
płukania ułatwiło zastosowanie poszerzonych dojść do za-
tok czołowych, takich jak Draf IIb i Draf III (obustronny Draf 
IIb). Technika Draf III, znana również jako zmodyfikowana 
endoskopowa operacja Lothropa, pozwala na uwidocznienie 
całego światła obu czołowych zatok, dzięki usunięciu zmiany 
chorobowej wychodzącej z jednej lub obu zatok czołowych, co 
w większości przypadków jest możliwe [12, 16]. 

Jeżeli zmiana jest ograniczona do zachyłka czołowego, a za-
cienienie zatoki czołowej wynika z zalegania śluzu, technika 
Draf IIa lub Draf Ilb stanowi najwygodniejsze dojście. Jeżeli 
jednak pochodzenie guza jest obustronne lub wieloognisko-
we, a jego lokalizacja dotyczy jednej lub obu zatok czołowych, 
obustronne otwarcie zatok czołowych (technika Draf III) wy-
daje się być najbardziej odpowiednim sposobem leczenia en-
doskopowego. Obustronne otwarcie zatok czołowych (Draf 
III), obejmujące całkowite zniesienie dolnej ściany zatok czo-
łowych z częścią przegrody międzyzatokowej i przegrody nosa, 
zapewnia w większości przypadków wystarczający, obustron-
ny endoskopowy dostęp do zatok czołowych. Mimo że chi-
rurgia z dostępów wewnątrznosowych może być skuteczna 

Ryc. 2.  (a) Obraz przedoperacyjnej TK wykonany w płaszczyźnie osiowej przestawiający wypełnienie prawej zatoki czołowej patologiczną masą miękkotkankową.  
(b) Obraz TK wykonany rok po operacji nie wykazujący obecności zmian patologicznych w prawej zatoce czołowej. (b) Obraz badania endoskopowego wykonanego  
1 roku po zabiegu przedstawiający prawidłowo wygojone wspólne ujście obu zatok czołowych.
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może być skutecznie leczony za pomocą techniki wewnątrz-
nosowego otwarcia obu zatok czołowych (Draf III). Potrzeba 
zastosowania dojścia otwartego ograniczona jest do przypad-
ków zaawansowanego rozprzestrzeniania się guza na komór-
ki czołowe lub nadoczodołowe. Wewnątrznosowe otwarcie 
obu zatok czołowych (Draf III) nie pozostawia blizn na skórze 
twarzy i zapewnia lepszy śródoperacyjny wgląd w lokalizację 
przyczepu guza. Związane jest również z niskim współczyn-
nikiem ryzyka powikłań okołooperacyjnych.

czodołowego, krótszy okres hospitalizacji, mniejsze nasilenie 
bólu pooperacyjnego i pooperacyjnego obrzęku twarzy, mniej-
szą utratę krwi oraz niski współczynnik powikłań.

WNIOSKI

W niniejszym badaniu wykazano, że brodawczak odwrócony 
jam nosa i zatok przynosowych obejmujący zatoki czołowe 

Tab. I. Charakterystyka kliniczna pacjentów

PRZYPADEK WIEK STRONA OBJAWY LOKALIZACJA 
PRZYCZEPU

POPRZEDNIE 
OPERACJE

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA 
KLINICZNEGO WYNIK

1 47 M O Niedrożność ZC, ZS 0 T3b  nawrót(-)

2 60 M P Niedrożność ZC, C 0 T3b  nawrót(-)

3 38 K O Niedrożność ZC 2 T3b  nawrót(-)

4 54 K L Niedrożność ZC, C 1 T3b  nawrót(-)

5 67 M P Niedrożność ZC, ZS 1 T3b  nawrót(-)

6 79 K O Niedrożność ZS, C 0 T3b  nawrót(-)

7 67 M P Niedrożność ZS, C 2 T3b  nawrót(-)

8 28 K O Ból okolicy czołowej ZC, C 2 T3b  nawrót(-)

9 58 M L Niedrożność ZC 1 T3b  nawrót(-)

10 61 K L Niedrożność ZC, C 1 T3b  nawrót(-)

M: mężczyzna; K: kobieta; P: strona prawa; L: strona lewa; O: obie strony; ZC: zachyłek czołowy; ZS: zatoki sitowe; C: zatoka czołowa; Niedrożność: Niedrożność nosa
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