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StreSzczenie:    Wstęp: W niniejszym badaniu retrospektywnym poddano analizie wyniki badań radiologicznych, postępowanie lecznicze 
oraz wyniki leczenia chorych z naczyniowłókniakiem młodzieńczym z inwazją wewnątrzczaszkową. Omówiono: częstość sze-
rzenia wewnątrzczaszkowego, jego drogi i wpływ na postępowanie lecznicze.

  Materiał i metody: Zanalizowano dokumentację medyczną 62 chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym. 10 chorych 
z guzami szerzącymi się wewnątrzczaszkowo włączono do badania. Wszyscy pacjenci to mężczyźni w wieku od 10 do 19 lat.

  Wyniki: Zgodnie z klasyfikacją Andrewsa, 8 chorych prezentowało stadium IIIb, 1 stadium IVa i 1 stadium IVb. U 8 chorych guz 
położony był zewnątrzoponowo, natomiast inwazję wewnątrzoponową stwierdzono w 2 przypadkach. 9 osób było leczonych 
operacyjnie. Najczęściej stosowano łączony dostęp: z dołu podskroniowego i podwargowy. Jednego chorego poddano radio-
terapii. Okres obserwacji po zakończeniu leczenia wynosił od 8 do 26 lat. U 2 z 9 operowanych  chorych (22%) stwierdzono 
nawrót zewnątrzczaszkowy.

  Wnioski: U pacjentów z rozległym zajęciem dołu podskroniowego najczęstszą drogą naciekania wewnątrzczaszkowego jest 
szczelina oczodołowa górna. Ze względu na  wysokie ryzyko nawrotów i potencjalnych poważnych powikłań, pacjenci z za-
awansowanymi postaciami naczyniowłókniaka młodzieńczego powinni być leczeni przez interdyscyplinarny zespół w ośrod-
kach referencyjnych trzeciego poziomu z dostępem do nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych.

SłoWa kluczoWe:  inwazja wewnątrzczaszkowa, naczyniowłókniak młodzieńczy, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, tomografia 
komputerowa

abStract:   introduction: This retrospective study analyzes radiological findings, therapeutic management and outcomes of patients 
with intracranial extension of JNA. The routes of intracranial spread, incidence of intracranial disease and influence on thera-
peutic approach are discussed.

  Material and methods: An evaluation on the records of 62 patients with JNA was performed and 10 patients with intracra-
nial tumors were included in the study. All patients were males aged 10 to 19 years. 

  results: According to Andrews’ classification 8 patients presented with stage IIIb, 1 patient stage IVa and another patient 
stage IVb tumor. Intracranial invasion was extradural in 8 cases and intradural in 2 patient. Surgery was performed in 9 cases 
and the most common was combined approach: infratemporal fossa and sublabial transantral. One patient was referred for 
radiotherapy. Follow-up ranged from 8 to 26 years. There was extracranial recurrence in 2 (22%) of 9 operated patients. 

  conclusions: The superior orbital fissure is the most frequent route of intracranial spread in patients with extensive involve-
ment of the infratemporal fossa. Due to high risk of recurrence and potential serious complications advanced cases of JNA 
should be managed by experienced multidisciplinary team, preferably in tertiary referral centers, with an access to modern 
diagnostic and therapeutic modalities.

keyWordS:  computed tomography, intracranial invasion, juvenile nasopnaryngeal angiofibroma, magnetic resonance imaging 
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Skróty

MRI – obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 
NWM – naczyniowłókniak młodzieńczy 
TK – tomografia komputerowa

WStęp

NWM są rzadkimi, histologicznie łagodnymi guzami, występu-
jącymi głównie u chłopców w okresie dojrzewania. Stanowią one 
0,05% wszystkich nowotworów głowy i szyi [1]. Ten bogato una-
czyniony nowotwór ma skłonność do niszczenia kości i zajmowa-
nia otaczających go struktur anatomicznych [2]. W piśmiennictwie 
dostępnych jest niewiele artykułów dotyczących naczyniowłók-
niaków zlokalizowanych poza nosogardłem [3, 4]. Wybór opty-
malnego podejścia terapeutycznego i najlepszego dojścia chirur-
gicznego wymaga dokładnej znajomości wielkości guza i zajętych 
przez niego struktur, szczególnie inwazji wewnątrzczaszkowej.

Na obraz kliniczny chorego z NWM składają się: przewlekłe upo-
śledzenie drożności nosa i nawracające krwawienie z niego [5, 6]. 
Szerzenie wewnątrzczaszkowe może objawiać się: tożstronnym 
obrzękiem twarzy, wytrzeszczem, niedowładem mięśni zewnętrz-
nych gałki ocznej, obniżoną ostrością wzroku, jak również przebie-
gać bezobjawowo [1, 6]. Z tego względu obrazowanie radiologicz-
ne i znajomość dróg szerzenia wewnątrzczaszkowego są kluczowe 
w przedoperacyjnej ocenie tego typu guzów.

W niniejszej pracy przedstawiono: wyniki badań radiologicznych 
naczyniowłókniaków zajmujących jamę czaszki oraz leczenie tego 
rzadkiego nowotworu w oparciu o doświadczenie zebrane w cią-
gu 40 lat. Omówiono: drogi szerzenia wewnątrzczaszkowego, jego 
częstość, ocenę stadium zaawansowania oraz wpływ na podejście 
terapeutyczne i wyniki leczenia.

Materiał i Metody

Retrospektywnej ocenie poddano dokumentację medyczną 
62 chorych leczonych w naszym ośrodku z powodu potwierdzo-
nego histopatologicznie NWM w latach 1975–2018. Do bada-
nia włączono 10 osób z inwazją wewnątrzczaszkową, leczonych 
w latach 1992–2010. Oceniono: protokoły operacyjne, wyniki 
badań obrazowych i wywiad oraz zebrano dane dotyczące: wieku 
pacjentów, płci, prezentowanych objawów, zasięgu nowotworu, 
embolizacji przedoperacyjnej, metody leczenia oraz nawrotów.

We wszystkich przypadkach oceniono stadium zaawansowania 
guza według klasyfikacji Andrewsa [7] (Tab. I.).

Badanie uzyskało zgodę komisji bioetycznej.

Jeden chory z rozległym guzem wewnątrzczaszkowym został za-
kwalifikowany do leczenia radioterapeutycznego.

Dziewięciu chorych przyszło zabieg operacyjny z różnych dostę-
pów (Tab. II.). Ośmiu pacjentów poddano operacji jednoetapowej 

przeprowadzonej przez otolaryngologów. W jednym przypadku 
neurochirurg wykonał drugi wewnątrzczaszkowy etap. W przy-
padku rozległego zajęcia dołu środkowego czaszki wykorzystano 
dostęp przez dół podskroniowy, z dostępem podwargowym. Głów-
ne etapy dostępu przez dół podskroniowy obejmowały:

•	 obniżenie łuku jarzmowego i podniesienie mięśnia 
skroniowego z wyrostkiem dziobiastym żuchwy; 

•	 usunięcie kości podstawy dołu środkowego czaszki aż do 
uwidocznienia wypustki wewnątrzczaszkowej; 

•	 uniesienie opony twardej powyżej części 
wewnątrzczaszkowej guza.

Wyniki

Dane kliniczne chorych włączonych do badania przedstawiono 
w Tab. II. We wszystkich przypadkach doszło do zajęcia środkowe-
go dołu czaszki. U 4 chorych guz zlokalizowany w dole podskronio-
wym wnikał przez szczelinę oczodołową górną w kierunku zatoki 
jamistej (Ryc. 1.). U 2 osób z zaawansowaną inwazją zatoki klinowej 
nowotwór powodował erozję ściany bocznej zatoki, wrastając we-
wnątrzczaszkowo przyśrodkowo do zatoki jamistej. W 1 przypad-
ku stwierdzono głęboką erozję podstawy wyrostka skrzydłowatego 
i skrzydła większego kości klinowej z inwazją bocznie do zatoki jami-
stej (Ryc. 2.). U 3 chorych doszło do rozległej destrukcji stropu dołu 
podskroniowego i zatoki klinowej z masą wewnątrzczaszkową guza 
bocznie do zatoki jamistej. Ponadto w 1 przypadku nowotwór wrastał 
do komórek sitowych, powodując erozję podstawy dołu przedniego 
czaszki, bez zajęcia struktur wewnątrzczaszkowych. U 8 pacjentów 
stwierdzono rozrost zewnątrzoponowy, a u 2 – wewnątrzoponowy.

U 9 operowanych chorych nie wystąpiły związane z zabiegiem po-
ważne powikłania ani zgon. W jednym przypadku w czasie operacji 
doszło do krwawienia z zatoki jamistej, które zatamowano przy po-
mocy opatrunku Tachocomb. U jednej osoby pojawiło się powikłanie 
pooperacyjne w postaci przemijającego porażenia nerwu czaszkowe-
go VI, trwającego przez tydzień. Czas obserwacji po zabiegu sięgał 
od 8 do 26 lat. Obecność zewnątrzczaszkowych pozostałości guza 
stwierdzono u 2 (22%) z 9 operowanych chorych w ciągu roku po za-
biegu. Zostały one bez powikłań usunięte z dostępu podwargowego.

Jeden chory, dwukrotnie operowany w innym ośrodku, zgłosił się 
w 1999 r. z zaawansowanym wewnątrzczaszkowym nawrotem 
guza. Ze względu na to, że jego rodzice nie wyrazili zgody na ope-
rację, został on zakwalifikowany do radioterapii w dawce 3000 Gy. 
W kolejnych badaniach obrazowych obserwowano stopniową in-
wolucję guza, który przestał być widoczny w badaniach MRI trzy 
lata po radioterapii. Nie obserwowano powikłań ani objawów na-
wrotu przez 20 lat od radioterapii.

dySkuSja

Drogi szerzenia nowotworu

NWM rozwijają się na ścianie tylno-bocznej jamy nosowej. Uwa-
ża się, że anatomicznie miejscem wyjścia guza jest okolica kanału 
skrzydłowego i otworu klinowo-podniebiennego [6, 8]. Z tej loka-
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lizacji nowotwór łatwo rozprzestrzenia się przyśrodkowo do no-
sogardła, do przodu do jamy nosowej, w górę do zatoki klinowej 
i bocznie do dołu skrzydłowo-podniebiennego. U około 20% do 
40% pacjentów stwierdza się zajęcie podstawy czaszki w chwili 
rozpoznania [1, 6, 9]. W naszym badaniu u 10 ze wszystkich 62 pa-
cjentów (16%) z NWM diagnozowanych w naszym ośrodku stwier-
dzono wewnątrzczaszkowe szerzenie się nowotworu. W literatu-
rze wymienia się następujące drogi inwazji wewnątrzczaszkowej: 

•	 z dołu skrzydłowo-podniebiennego, przez szczelinę 
oczodołową górną, do okolicy okołosiodłowej środkowego 
dołu czaszki;

•	 z zatoki klinowej, poprzez bezpośrednią erozję jej ściany 
górnej, do siodła tureckiego i/lub przyśrodkowo 
do zatoki jamistej;

•	 z kanału skrzydłowego, poprzez głęboką inwazję kości 
gąbczastej podstawy wyrostka skrzydłowatego i skrzydła 
większego kości klinowej, prowadzące do zajęcia 
środkowego dołu czaszki bocznie do zatoki jamistej;

•	 od dołu podskroniowego, poprzez bezpośrednią erozję 
dna dołu środkowej czaszki i/lub poprzez otwory naturalne 
(w tym otwór okrągły, otwór owalny), penetrujące 
do dołu środkowego;

•	 z zatoki sitowej, przez erozję dna dołu przedniego czaszki [2]. 

Mimo ograniczonej liczby pacjentów, w naszym badaniu zaobser-
wowaliśmy wszystkie wyżej wymienione drogi szerzenia się no-
wotworu. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że guzy w pierw-
szej kolejności szerzą się najczęściej przez szczelinę oczodołową 
górną, co prowadzi do zajęcia okolicy okołosiodłowej w pobli-
żu zatoki jamistej. Ten typ wzrostu zazwyczaj wiąże się z zaję-
ciem dołu skrzydłowo-podniebiennego i podskroniowego. Wzrost 
w obrębie kanałów wypełnionych tkankami miękkimi napotyka na 
stosunkowo niewielki opór w porównaniu z inwazją przestrzeni 
anatomicznych ograniczonych strukturami kostnymi. Występuje 
on we wczesnym etapie choroby, a naturalne otwory i szczeliny 
stanowią uprzywilejowaną drogę rozprzestrzeniania się nowotwo-
ru. Zajęcie przedniego dołu czaszki jest rzadkie. Obserwuje się je 
w zaawansowanych guzach z masywnym zajęciem zatok klinowych 
i sitowych. W swoim badaniu Elsharkawy i wsp. [10] opisali zaję-
cie przedniego dołu u jednego z 23 pacjentów, a Margalit i wsp. 
[9] zaobserwowali je u 3 z 21 osób. W naszym badaniu u jednego 
pacjenta stwierdzono erozję dna dołu przedniego czaszki, bez in-
wazji wewnątrzczaszkowej.

Obrazowanie guza
Typowy obraz kliniczny NWM stanowi guz w nosogardle u chłop-
ca w okresie pokwitania z wywiadem krwawień z nosa. Jednakże 
masa w obrębie nosogardła nie zawsze odzwierciedla rozmiar ca-
łego guza, gdyż nawet rozległy rozrost może być niemy klinicznie. 
Badania TK i MRI stanowią istotną część diagnostyki i pozwalają 
na precyzyjną przedoperacyjną ocenę stopnia zaawansowania no-
wotworu. Oba badania są pomocne dla postawienia rozpoznania 
oraz dla dokładnego uwidocznienia zasięgu zmiany. W TK lepiej 
uwidaczniają się części kostne podstawy czaszki, w tym: niszczenie 
kości przez guz, poszerzenie otworów i szczelin podstawy czaszki, 
inwazja części gąbczastej skrzydła większego kości klinowej. MRI 

ma tę zaletę, że pozwala precyzyjnie obrazować tkanki miękkie 
i jest lepszym badaniem w określaniu szerzenia się nacieku w ob-
rębie oczodołu i wewnątrzczaszkowo. Ma to kluczowe znaczenie 
dla oceny położenia masy guza w odniesieniu do ważnych struktur 
wewnątrzczaszkowych, takich jak: tętnica szyjna wewnętrzna, za-
toka jamista, przysadka mózgowa i opona twarda. Stopień inwazji 
komórkowej śródkościa kości klinowej można również wiarygod-
nie ocenić w obrazach MRI, przy wykorzystaniu sekwencji supre-
sji tłuszczu i po podaniu środka kontrastowego.

ryc. 1.  Badanie MR, projekcja czołowa, obraz T1-zależny po podaniu środka 
kontrastowego. Widoczny duży guz w części nosowej gardła (asterisk), w dole 
podskroniowym (groty) oraz inwazja wewnątrzczaszkowa przez szczelinę 
oczodołową górną (strzałka).

ryc. 2.  Badanie TK po podaniu środka kontrastowego, przekrój czołowy. Widoczny 
guz w dole skrzydłowo-podniebiennym (asterisk) z erozją podstawy czaszki i 
inwazją wewnątrzczaszkową (groty) bocznie od zatoki jamistej (strzałka).
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Ocena zaawansowania nowotworu

Dla oceny NWM wprowadzono kilka systemów oceny zaawanso-
wania opartych na wynikach badań TK i MRI (Tab. I.). Klasyfikacje 
te uwzględniają zajęcia poszczególnych przedziałów anatomicznych 
i odzwierciedlają ryzyko pooperacyjnej choroby resztkowej/wzno-
wy w określonych lokalizacjach. Tym samym są one pomocne przy 
wyborze dostępu operacyjnego. Najbardziej rozpowszechnionymi 
systemami są klasyfikacje Fischa, Andrewsa i Radkowskiego. Kla-
syfikacja zaproponowana przez Fisha [15] odzwierciedla wzorzec 
wzrostu NWM, gdzie guzom wewnątrzczaszkowym przypisano 
stadia III i IV. System sugerowany przez Andrewsa i wsp. [7] stano-
wi modyfikację klasyfikacji Fisha, w którym precyzyjniej zdefinio-
wano rozprzestrzenianie się wewnątrzczaszkowe, rozróżniając za-
jęcia: zewnątrzoponowe okołosiodłowe (IIIb), wewnątrzoponowe 
(IVa) i śródczaszkowe z zajęciem zatoki jamistej, siodła tureckiego 
lub skrzyżowania nerwów wzrokowych (IVb). Radkowski i wsp. [16] 
zaproponowali klasyfikację stopnia zaawansowania, która podkreśli-
ła znaczenie szerzenia się guza do tyłu od wyrostka skrzydłowatego 
(IIc) oraz wprowadziła rozróżnienie między minimalnym a rozległym 
zajęciem wewnątrzczaszkowym. Inny system oceny zaproponowany 
niedawno przez Snydermana i wsp. [17] skupia się na resztkowym 
unaczynieniu z krążenia wewnątrzczaszkowego po embolizacji oraz 
drogach inwazji wewnątrzczaszkowej, dzieląc je na przyśrodkowe 
lub boczne w stosunku do odcinków jamistych i okołostokowych 
tętnicy szyjnej wewnętrznej. Powyższa klasyfikacja endoskopowa 
odzwierciedla potencjalne ryzyko choroby resztkowej związane 
z dwiema drogami szerzenia się wewnątrzczaszkowego.

Strategie leczenia
Powszechnie przyjmuje się, że leczeniem z wyboru w przypadku 
zewnątrzczaszkowego wzrostu naczyniakowłókniaka jest resek-
cja chirurgiczna [1, 10, 18, 19]. W chirurgii naczyniakowłóknia-

Wewnątrzczaszkowe szerzenie się NWM zwykle powoduje prze-
sunięcie opony twardej lub też nowotwór może do pewnego stop-
nia do niej przyrastać. Radiologiczne określenie stosunku guza do 
opony twardej nie zawsze jest możliwe. Kryteria radiologiczne in-
wazji wewnątrzoponowej, takie jak brak wyraźnej granicy między 
guzem a strukturami nerwowo-naczyniowymi lub otaczanie tętni-
cy szyjnej wewnętrznej, mogą prowadzić do błędnej interpretacji 
i zawyżania stopnia zaawansowania nowotworu [11, 12]. Dane-
si i wsp. [13] podawali, że u 50% pacjentów z guzem określonym 
przedoperacyjnie jako stadium IV w klasyfikacji Fischa na pod-
stawie obrazów radiologicznych zmieniono później rozpoznanie 
na stadium IIIB w oparciu o obraz śródoperacyjny. Częściowe lub 
całkowite otaczanie przez guz tętnicy szyjnej wewnętrznej na ob-
razach MR nie przesądza o zajęciu zatoki jamistej, a płaszczyzna 
opony twardej jest zwykle widoczna w czasie zabiegu [11]. W na-
szym badaniu zajęcie zatoki jamistej wystąpiło u jednego pacjen-
ta. Chociaż w literaturze donoszono o naczyniakowłókniakach 
z naciekiem wewnątrzczaszkowym, w zdecydowanej większości 
zaawansowanych przypadków guzy pozostają zewnątrzoponowo, 
również nigdy nie zaobserwowano naciekania mózgu [2, 6]. Po-
jedyncze przypadki wzrostu wewnątrzoponowego opisali Roche 
i wsp. [6] oraz Danesi i wsp. [11].

Angiografia służy do oceny unaczynienia oraz umożliwia przed-
operacyjną embolizację [14]. Zazwyczaj główny dopływ tętniczy do 
hiperwaskularnego guza stanowi tętnica szczękowa. Gałęzie tętnicy 
szyjnej wewnętrznej mogą dodatkowo unaczyniać zaawansowa-
ne guzy. Nie jest to jednak wiarygodny objaw świadczący o inwa-
zji wewnątrzczaszkowej. Zajęcie zatoki klinowej może wiązać się 
z dopływem krwi z gałęzi części jamistej tętnicy szyjnej wewnętrz-
nej, a naciek oczodołu lub zatoki sitowej może być zaopatrywany 
dopływem tętniczym z tętnic sitowych. Obecność unaczynienia 
guza przez gałęzie tętnic mózgowych może świadczyć o penetra-
cji opony twardej [11].

tab. i.  Przegląd systemów klasyfikacyjnych NWM.

Źródła Stopień i Stopień ii Stopień iii Stopień iV Stopień V

Fisch (1983) Ograniczony do NG, 
nosa, bez destrukcji 
kostnej

Naciekanie SSP, zatoki 
szczękowej, klinowej, sitowej 
z destrukcją kości

Naciekanie DPS, oczodołu, 
okolicy okołosiodłowej bocznie 
do ZJ

Masywne naciekanie ZJ, 
skrzyżowania nerwów 
wzrokowych, siodła 
tureckiego

-

Andrews (1989) Ograniczony do NG, 
nosa, minimalna 
destrukcja kostna lub 
ograniczona do DSP

Naciek SSP, zatoki 
szczękowej, klinowej, sitowej 
z destrukcja kostną

Naciekanie DPS, oczodołu 
A. bez zajęcia czaszki,
B. wzrost zewnątrzoponowy 
(okołosiodłowy)

Wzrost  wewnątrzczaszkowy 
wewnątrzoponowy
A. bez;
B. z zajęciem ZJ, siodła 
tureckiego, skrzyżowania 
nerwów wzrokowych

-

Radkowski (1996) A. ograniczony do 
nosa i/lub NG, 
B. zajęcie co najmniej 
2 zatok

A. minimalny naciek SSP, 
B. pełne zajęcie SSP z/bez 
erozji ściany oczodołu, 
C. zajęcie DPS z/bez zajęcia 
policzka lub do tyłu od 
wyrostka skrzydłowatego

Erozja podstawy czaszki 
A. minimalne szerzenie 
wewnątrzczaszkowe
B. rozległe szerzenie 
wewnątrzczaszkowe 
z/bez zajęcia ZJ

- -

Snyderman (2010) Jama nosowa, 
przyśrodowa część 
DSP

Zatoki przynosowe, boczna 
część DSP, bez resztkowego 
unaczynienia [po 
embolizacji]

Erozja podstawy czaszki, 
oczodołu, DPS, bez resztkowego 
unaczynienia

Jak w stopniu III 
z resztkowym 
unaczynieniem

Szerzenie 
wewnątrzczaszkowe, 
resztkowe 
unaczynienie
M – przyśrodkowo
L – bocznie

ZJ – zatoka jamista, NG – nosogardło, DPS – dół podskroniowy, DSP – dół skrzydłowo-podniebienny, SSP – szczelina skrzydłowo-podniebienna.
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uzupełniającą radioterapię, zabieg radiochirurgiczny z wykorzy-
staniem noża gamma (szczególnie wobec trudnej lokalizacji guza 
w okolicy zatoki jamistej i skrzyżowania wzrokowego) lub kolejną 
operację [6, 18, 26]. W opisywanej serii przypadków jeden pacjent 
z guzem naciekającym zatokę jamistą został zakwalifikowany do 
radioterapii. Ze względu na potencjalne ryzyko późnych powikłań, 
radioterapia jest zarezerwowana głównie dla guzów resztkowych/
nawracających w anatomicznie trudnych obszarach lub dla zmian 
nieresekcyjnych [5]. Częstość kontroli lokalnej po radioterapii ra-
dykalnej naczyniakowłókniaka stopnia III lub IV wg Chandlera się-
gała od 85% do 91% [23, 27]. Odnotowano jednak poważne powi-
kłania tej metody, w tym: wtórne nowotwory głowy i szyi, zaćmę, 
niedoczynność przysadki, osteoradionekrozę i neuropatię [6, 9]. 
W niniejszym badaniu radioterapia była skuteczna i nie zaobser-
wowano powikłań związanych z leczeniem.

Obserwacja po zabiegu, choroba resztkowa i nawrót
Pomimo ogólnie łagodnego charakteru tego nowotworu, nawroty 
NWM zostały dobrze opisane w literaturze [11, 20]. W przypadku 

ków wprowadzono metody endoskopowe oferujące wiele korzyści 
w porównaniu do tradycyjnych metod, w tym: brak cięć powłok 
zewnętrznych, zmniejszenie częstości nawrotów, niższą choro-
bowość i mniejszą częstość powikłań [20, 21]. Całkowicie prze-
znosowa resekcja ma jednak pewne ograniczenia w przypadku 
guzów sięgających wewnątrzczaszkowo i bocznie do dołu pod-
skroniowego [18]. Według niektórych autorów, nawet zaawanso-
wane wewnątrzczaszkowe NWM można z powodzeniem leczyć 
przy użyciu technik endoskopowych, chociaż może to czasem 
wymagać leczenia kilkuetapowego [22]. Wśród wielu metod sto-
sowanych w leczeniu nowotworów z naciekiem wewnątrzczasz-
kowym skuteczne wydają się radykalna resekcja i radioterapia 
[1, 5, 10, 23, 24]. Wybór najlepszej opcji leczenia wewnątrzczasz-
kowego NWM pozostaje kontrowersyjny, a zwolennicy podejścia 
zabiegowego wskazują na ryzyko poważnych późnych następstw 
radioterapii. Z kolei zwolennicy radioterapii kładą nacisk na wy-
soki odsetki nawrotów i chorobowość pooperacyjną związaną 
z rozległą resekcją czaszkowo-twarzową.

Guzy szerzące się wewnątrzczaszkowo są trudne do usunięcia, szcze-
gólnie jeśli celem operacji jest całkowita resekcja [6]. Wybór metody 
chirurgicznej powinien zależeć od preferencji chirurga i drogi rozprze-
strzeniania się wewnątrzczaszkowego, uwzględniając przyśrodkowe 
lub boczne umiejscowienia guza w stosunku do odcinków jamistych 
i przystokowych tętnicy szyjnej wewnętrznej [17]. W zależności od 
przyśrodkowej lub bocznej drogi szerzenia się guza, należy zaplano-
wać dostęp łączony zewnętrzny przedni lub boczny [11, 13]. Dostę-
py przednie, w tym przez zatokę szczękową z zastosowaniem mid-
facial degloving oraz rynotomia boczna, pozwalają uwidocznić guzy 
naciekające: dół skrzydłowo-podniebienny i podskroniowy, zatoki 
przynosowe oraz przyśrodkową część zatoki jamistej [24]. Dostępy 
podskroniowe pozwalają na szeroką ekspozycję dołu podskroniowego 
i są przydatne w przypadku guzów szerzących się bocznie i/lub wra-
stających wewnątrzczaszkowo bocznie od zatoki jamistej [6, 7, 15, 18].

Istnieją kontrowersje dotyczące właściwego leczenia nowotworów 
z: szerokim zajęciem podstawy czaszki, obfitym dopływem krwi 
z tętnicy szyjnej wewnętrznej lub ją otaczających, albo zajęciem za-
toki jamistej. Potencjalne powikłania związane z zabiegiem opera-
cyjnym w pobliżu zatoki jamistej obejmują: trudny do opanowania 
krwotok, uszkodzenie nerwów czaszkowych, przewlekły wyciek 
płynu mózgowo-rdzeniowego, wysoką nawrotów guza z powodu 
złożonej lokalnej anatomii [9, 10]. Jednak inwazja zatoki jamistej 
występuje rzadko [11]. Zajęcie zatoki jamistej stwierdzono w 4 z 21 
przypadków zaprezentowanych przez Margalita i wsp. [9], jak rów-
nież w 3 z 17 przypadków opublikowanych przez Tewfika i wsp. [25]. 
W przypadku guzów z dużym rozrostem wewnątrzczaszkowym 
niektórzy autorzy opowiadają się za jednoetapowym dostępem łą-
czonym wewnątrz- i zewnątrzczaszkowym, co pozwala na dobrą 
kontrolę guza, ale wiąże się z ryzykiem i powikłaniami obu metod 
[6]. Zwolennicy zabiegów wieloetapowych wykonują niepełne usu-
nięcie guza z dojścia zewnątrzczaszkowego, pozostawiając resztkowy 
guz wewnątrzczaszkowy do obserwacji, gdyż guzy resztkowe mogą 
pozostawać stabilne lub ulec spontanicznej inwolucji w czasie dłuż-
szej obserwacji [5, 6, 18]. Niektórzy autorzy usuwają duże resztkowe 
zmiany wewnątrzczaszkowe (stadium IVa) w czasie zabiegu neu-
rochirurgicznego w drugim etapie [18]. Inne opcje terapeutyczne 
w przypadku resztkowego guza wewnątrzczaszkowego obejmują: 

tab. ii.  Dane kliniczne pacjentów włączonych do badania.

liczba pacjentóW 10

Płeć Mężczyźni – 10 (100%)

Wiek (w latach) 10–19

Objawy:

Niedrożność nosa 10

Krwawienia z nosa 9

Wytrzeszcz 2

Obrzęk twarzy 2

Niedosłuch 1

Czas trwania objawów (w miesiącach) 4–12

Metody obrazowania:

TK 10

MRI 8

Angiografia 10

Embolizacja 9

Stopień zaawansowania:

IIIB 8

IVA 1

IVB 1

Leczenie

Chirurgiczne – dostęp 9

1. boczna rynotomia 1

2. sublabial degloving 3

3. z dołu podskroniowego 1

4. łączony 2 i 3 4

Radioterapia 1

Obserwacja (w latach) 8–26

Wznowy 3 (30%)

Zaawansowanie nowotworu IIIB

Czas (w miesiącach) 6–36
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kontrastowego uważa się za metodę obrazowania pierwszego wy-
boru w kontrolach pooperacyjnych. W celu uwidocznienia zmian 
kostnych, badanie TK można wykonać 3 miesiące po zabiegu [2]. 
Monitorowanie radiologiczne chorego po operacji obejmuje wykona-
nie pierwszego badania 6 miesięcy po zabiegu, następnie corocznie 
przez 2–3 lata [30]. Obrazowanie pooperacyjne w odstępach 6-mie-
sięcznych jest zalecane u młodszych pacjentów, którzy mogą wyma-
gać dalszego leczenia w przypadku wykrycia pozostałości guza [29].

WnioSki

Szczelina oczodołowa górna jest najczęstszą drogą rozprzestrzeniania 
się wewnątrzczaszkowego guza u pacjentów z rozległym zajęciem 
dołu podskroniowego. Z powodu wysokiego ryzyka nawrotu i po-
tencjalnych poważnych powikłań, zaawansowane przypadki NWM 
powinny być leczone przez doświadczony zespół multidyscyplinar-
ny, najlepiej w trzeciorzędowych ośrodkach referencyjnych z dostę-
pem do nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

łagodnych zmian, takich jak NWM, nawrót często odzwierciedla 
chorobę resztkową po niepełnej resekcji. Częstość choroby resztko-
wej i nawrotu NWM szerzących się wewnątrzczaszkowo waha się 
od 18% do 50% w porównaniu z całkowitym odsetkiem nawrotów 
rzędu 15–28% [7, 11, 13, 15, 21]. Częstość nawrotów w naszym ba-
daniu wyniosła 22%. Czynnikami ryzyka związanymi z częstszymi 
nawrotami są: szerzenie się wewnątrzczaszkowe, naciekanie śród-
kościa kości klinowej, podstawy wyrostka skrzydłowatego, dołu 
skrzydłowo-podniebiennego, zatoki klinowej lub stoku [7, 10, 21]. 
Rowan i wsp. [24] podkreślają znaczenie drogi szerzenia się przez 
podstawę czaszki oraz unaczynienia guza jako dwóch kluczowych 
cech wpływających na rokowanie. Większość nawrotów występuje 
w ciągu roku po operacji [20]. W niedawnym badaniu Rowan i wsp. 
[25] stwierdzili u 12 pacjentów (32%) pooperacyjną chorobę resztko-
wą, przy czym u wszystkich występowało przedoperacyjne zajęcie 
podstawy czaszki. Postęp choroby resztkowej pojawił się około 7,5 
miesiąca po operacji. W naszym badaniu u dwóch pacjentów (22%) 
guz resztkowy wykryto 6–12 miesięcy po operacji. Obrazowanie 
MRI z wykorzystaniem sekwencji supresji tłuszczu i wzmocnienia 
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