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WYKAZ SKRÓTÓW

CBT – guz kłębka szyjnego 
ECA – tętnica szyjna zewnętrzna 
HNPGL – przyzwojak regionu głowy i szyi 
ICA – tętnica szyjna wewnętrzna 
MRI – rezonans magnetyczny 
TK – tomografia komputerowa 
USG – ultrasonografia

WPROWADZENIE

Około 30% wszystkich przypadków przyzwojaków (PGL) jest wy-
nikiem mutacji germinalnych genów związanych z kompleksem  

mitochondrialnej dehydrogenazy bursztynianowej (SDHD, SDHB, 
SDHC) i dziedziczenia w sposób autosomalny dominujący [1]. 
Potencjalnie złośliwy charakter guza kłębka szyjnego (CBT),  
tj. przyzwojaka, nie jest definiowany przez wielkość guza, hiper-
waskularyzację, pleomorfizm czy wskaźniki mitotyczne, ale przez 
obecność przerzutów, w tym do węzłów chłonnych szyi [2, 3].  
Z tego powodu, w przypadku leczenia chirurgicznego guza kłębka 
szyjnego zaleca się wykonanie selektywnej, ipsilateralnej limfade-
nektomii (region IIA, IIB, III) w celu wykluczenia zmian złośliwych 
[4]. Obecność zarówno odległych przerzutów, jak i przerzutów do 
węzłów chłonnych szyi, wskazuje na obecność nowotworu złośli-
wego [5]. Według Sanny i wsp. [4], pooperacyjne badanie kontrolne 
w kierunku przerzutów odległych obejmuje: tomografię kompute-
rową klatki piersiowej i jamy brzusznej, badanie PET-TK i scynty-
grafię (z oktreotydem). Przedoperacyjna tomografia komputerowa  

Guz kłębka szyjnego – obrazowanie radiologiczne  
i badanie genetyczne
Carotid Body Tumor – radiological imaging and genetic assessment

 Greta Berger1 ADEF, Adam Łukasiewicz2E, Vitalii Grinievych1E, Eugeniusz Tarasów1E

1Centrum Medyczne TMS Diagnostyka, Białystok, Polska; Dyrektor medyczny: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów 
2Zakład Radiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku; Kierownik: prof. dr hab. p.o. Urszula Łebkowska 
 

Historia artykułu:          Otrzymano: 02.04.2020 Zaakceptowano: 05.11.2020 Opublikowano: 06.11.2020

STRESZCZENIE:   Guz kłębka szyjnego (CBT), tj. przyzwojak, jest klasyfikowany przez WHO jako łagodny guz neuroendokrynny. Zawsze wymaga 
on przeprowadzenia diagnostyki wielodyscyplinarnej. Najczęstszą, gdyż występującą w 60% przypadków, lokalizację 
przyzwojaków regionu głowy i szyi (HNPGL) stanowi rozwidlenie tętnicy szyjnej wspólnej w okolicy kłębka szyjnego [15]. 
Wiedza o mutacjach germinalnych genów związanych z kompleksem mitochondrialnej dehydrogenazy bursztynianowej 
(SDH), powodujących deregulację czynników indukowanych hipoksją, pozwala na lepsze zrozumienie charakteru guza.  
Ze względu na możliwość transformacji złośliwej guzów kłębka szyjnego, zwłaszcza współistniejącej w przypadku mutacji 
genu SDHB, zaleca się zawsze przeprowadzenie selektywnej, ipsilateralnej operacji węzłowej szyi w regionach IIA, IIB, III  
w celu wykluczenia zmian w węzłach chłonnych szyi, jednoznacznych z przerzutami guza kłębka szyjnego. Główną przyczyną 
występujących w rodzinie, tj. o podłożu dziedzicznym, mnogich przyzwojaków regionu głowy i szyi jest mutacja genu SDHD. 
Najczęściej stosowana metoda leczenia chirurgicznego CBT niesie ze sobą śródoperacyjne ryzyko powikłań naczyniowych 
i porażenia nerwów czaszkowych. Tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) i badanie angiograficzne 
umożliwiają dokładną ocenę rozległości przyzwojaka. W przypadkach guzów dużych rozmiarów można rozważyć 
embolizację tętnicy unaczyniającej guz pod kontrolą angiografii. Diagnostyka różnicowa w przypadku guza kłębka szyjnego 
powinna obejmować: tętniaka tętnicy szyjnej, limfadenopatię, nerwiaka osłonkowego nerwu podjęzykowego lub dodatkowy 
płat tarczycy.
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ABSTRACT:   Carotid Body Tumor i.e. Paraganglioma is a challenging entity from the point of view of multidisciplinary diagnosis. The main 

treatment option, i.e. surgery, yields intraoperative risk related to cranial nerve palsy and vascular morbidity. Bifurcation of the 
common carotid artery, especially at the carotid body, is the place were head and neck paraganglioma is most frequently seen, 
i.e. in 60% of cases [15]. Indeed, the knowledge of genetic germline SDH mutations, which cause deregulation of hypoxia-
induced factors, allows for better understanding of the tumor nature. It is recommended to conduct selective neck dissection 
in regions IIA, IIB, III to exclude malignant transformation and metastasis, due to malignant potential of carotid body tumors, 
especially in case of SDHB mutation. SDHD mutation is the main cause of hereditary HNPGLs. Computed tomography (CT), 
magnetic resonance imaging (MRI) and angiography allow for thorough assessment of paraganglioma extension. In large 
tumors embolization of the supplying artery under guidance of angiography may be considered. In case of carotid body 
tumor, differential diagnosis should include: carotid artery aneurysm, lymphadenopathy, Schwannoma of the hypoglossal 
nerve or accessory thyroid gland. 
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• I – guz rozchyla odgałęzienia tętnicze w rozwidleniu 
tętnicy szyjnej wspólnej, w niewielkim stopniu przyrasta do 
tętnic szyjnych i może zostać z łatwością odpreparowany;

• II — częściowe zajęcie naczyń szyjnych;
• III — całkowite przyrośnięcie i objecie naczyń szyjnych.

W przypadku guzów kłębka szyjnego przylegających lub częściowo 
otaczających naczynia szyjne (stadia I/II wg klasyfikacji Shambli-
na) resekcja guza w warstwie przydankowej wiąże się z niższym  
ryzykiem wystąpienia powikłań naczyniowych i uszkodzeń nerwów 
czaszkowych. Całkowitą resekcję chirurgiczną zaleca się również  
w zaawansowaniu III stopnia, w guzach o średnicy 3,5 cm i większej. 
Ponadto, wg Fruhmann i wsp. [1], w przypadku usuwania guzów 
kłębka szyjnego o średnicy co najmniej 3,5 cm, niejednokrotnie 
nie można zapobiec naruszeniu struktury nerwów czaszkowych; 
wskazana jest również współpraca z chirurgiem naczyniowym,  
ponieważ aż w 25% przypadków konieczne jest wykonanie śród-
operacyjnych rekonstrukcji naczyniowych. 

W rzadkich przypadkach obserwuje się śródoperacyjną hiperse-
krecję substancji wazoaktywnych. Aktywność hormonalną guza 
należy ocenić przedoperacyjnie. W oparciu o wyniki testu bioche-
micznego trzeba rozważyć zastosowanie blokady adrenergicznej. 
3-metoksytyramina, będąca metabolitem dopaminy, jest marke-
rem biochemicznym, którego poziom w rzadkich przypadkach 
przyzwojaków regionu głowy i szyi (HNPGL) może być podwyż-
szony. Należy również wykonać oznaczenie metanefryn w moczu. 
Podwyższone stężenie metanefryn może sugerować jednocześnie 
występujący guz chromochłonny lub PGL o lokalizacji piersiowo-
-brzusznej. W takim przypadku konieczne jest wykonanie przed-
operacyjne tomografii komputerowej/rezonansu magnetyczne-
go (TK/MRI) miednicy, jamy brzusznej i klatki piersiowej w celu 
wykluczenia mnogiego charakteru PGL. Genetycy kliniczni zale-
cają przeprowadzenie u pacjentów badań przesiewowych w kie-
runku mutacji germinalnych dehydrogenazy bursztynianowej  
w celu wykrycia wysokiego ryzyka pooperacyjnej wznowy lub 
nowego wystąpienia PGL w innych lokalizacjach. U wszystkich 
osób z przyzwojakami typu CBT zaleca się kontrolę pooperacyjną.  
W przypadku nosicieli mutacji, szczególnie mutacji SDHD, za-
leca się coroczne badania biochemiczne i MRI. Mutacja SDHD 
jest główną i najczęstszą przyczyną mnogich HNPGL o podłożu 
rodzinnym. 

i rezonans magnetyczny pozwalają na określenie przemieszcze-
nia tętnic szyjnych: wewnętrznej i zewnętrznej. W miarę zwięk-
szania swojej średnicy, guz kłębka szyjnego przemieszcza tętnicę 
szyjną wewnętrzną w kierunku tylno-bocznym, zaś tętnicę szyjną 
zewnętrzną w kierunku przednio-przyśrodkowym. Wysoce una-
czynione guzy kłębków szyjnych zaopatrywane są tętniczo z tęt-
nicy gardłowej wstępującej, jednak udział w unaczynieniu guza 
mają również: tętnica językowa, tętnica tarczowa górna i gałęzie 
mięśniowe tętnic potylicznej i kręgowej [4].

EPIDEMIOLOGIA, OCENA KLINICZNA  
I KLASYFIKACJA WG SHAMBLINA

Guz kłębka szyjnego jest najczęstszym typem przyzwojaka głowy 
i szyi. Zwykle CBT rozpoznaje się u kobiet w 4. lub 5. dekadzie 
życia. Zazwyczaj guz ten zlokalizowany jest w rozwidleniu tętni-
cy szyjnej wspólnej; zmiana rozchyla tętnice szyjne: wewnętrzną  
i zewnętrzną i charakteryzuje się powolnym wzrostem. W bada-
niu palpacyjnym guz kłębka szyjnego ma postać pulsującej masy, 
ruchomej tylko w kierunku poziomym, tj. kierunku głowowo-ogo-
nowym („objaw Fontaine’a”) [6, 7]. Rzadkimi objawami kliniczny-
mi mogą być: nieprawidłowa pozycja szyi z nasilonym napięciem 
mięśniowym, naprężenie mięśnia szerokiego szyi i jednostronne 
zaburzenia słuchu [8]. Transformację złośliwą odnotowano w 36% 
przypadków, jednak częstość przypadków złośliwych jest różna 
wśród autorów, bowiem waha się np. od 2% do 50% [6, 9]. Kłębek 
szyjny został po raz pierwszy opisany przez Hallera w 1743 r. [1]. 
Kłębek to narząd chemoreceptorowy, który w przypadku niedotle-
nienia jest odpowiedzialny za hiperwentylację na drodze aktywa-
cji ośrodka oddechowego. W odruchu czuciowym pochodzącym 
z kłębka szyjnego pośredniczy gałąź nerwu językowo-gardłowe-
go, nosząca nazwę nerwu Heringa (nerwu zatoki tętnicy szyjnej). 
Roczny wzrost CBT wynosi około 1–2 mm [10]. Zamieszkanie 
przez pacjenta z CBT terenu położonego na dużej wysokości po-
wyżej poziomu morza może powodować przyspieszenie wzrostu 
guza w wyniku mechanizmu obejmującego wydzielanie w ko-
mórkach kłębka szyjnego endoteliny-1, która indukuje przerost 
kłębka szyjnego i pozwala na lepszą aklimatyzację do przewlekłej 
hipoksemii. Do dokładnej oceny relacji między guzem a naczynia-
mi oraz stopnia inwazji lokalnej stosuje się klasyfikację autorstwa 
Shamblina [1]. Stopnie klasyfikacji wg Shamblina są następujące:

Ryc. 1.  (A) Hypoechogeniczna masa guzowata pomiędzy tętnicą szyjną zewnętrzną (ECA) i tętnicą szyjną wewnętrzną (ICA); (B) Obrazowanie za pomocą kolorowego Dopplera 
wykazuje obecność wzmożonego unaczynienia w obrębie guza kłębka szyjnego. Ryciny pochodzą ze zbiorów TMS-Centrum Medyczne Diagnostyka Białystok, Polska.
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RADIOLOGICZNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Kluczową rolę w diagnostyce przedoperacyjnej CBT odgrywa ob-
razowanie radiologiczne. Jest ono szczególnie istotne ze względu 
na przeciwwskazanie do biopsji guza kłębka szyjnego [11]. Wyso-
ki stopień unaczynienia tętniczego CBT wiąże się z ryzykiem wy-
stąpienia zagrażającego życiu krwawienia w wyniku biopsji guza 
kłębka szyjnego [11]. Przypadkowe wykrycie guza kłębka szyjne-
go, przebiegającego bezobjawowo jako guz szyi o niewielkiej śred-
nicy i powolnym wzroście, niejednokrotnie ma miejsce podczas 
badania USG szyi. W USG guz kłębka szyjnego jest zazwyczaj do-
brze odgraniczoną, w większości przypadków hipoechogeniczną, 
masą miękkotkankową w rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej.  
W badaniu USG Doppler charakterystyczny jest bogaty przepływ 
naczyniowy z licznymi kanałami naczyniowymi w obrębie guza.

Metodą obiektywną w obrazowaniu przyzwojaków jest tomografia 
komputerowa. W badaniu TK (z kontrastem) guz kłębka szyjnego 
jest zazwyczaj jednorodnie i wyraźnie wzmocnioną masą mięk-
kotkankową zlokalizowaną w rozgałęzieniu tętnicy szyjnej wspól-
nej, rozchylającą tętnicę szyjną wewnętrzną (ICA) i tętnicę szyjną 
zewnętrzną (ECA). Badanie angio-TK pozwala na uwidocznienie 
dopływu krwi do guza z odgałęzień ECA. Jednak zarówno potrze-
ba stosowania kontrastu, jak i dawka promieniowania, ograniczają 
stosowanie tej metody w wieloletniej i systematycznej obserwacji 
klinicznej pacjenta z CBT.

Duże znaczenie w diagnostyce guzów kłębka szyjnego ma badanie 
MRI. Wyższość obrazowania MRI nad tomografią komputerową 
polega na możliwości uzyskania dokładniejszego odgraniczenia 
tkankowego masy guza od struktur otaczających. W obrazach 
T2-zależnych PGL są zawsze zmianami hiperintensywnymi. Duże 
guzy dają w obrazach T1- i T2-zależnych obraz typu „sól i pieprz”. 
Jest to związane z zanikiem sygnału w związku z przepływem w na-
czyniach w obrębie guza [2, 4]. Klasyczny obraz typu „sól i pieprz” 
składa się z hipointensywnych obszarów zaniku sygnału („pieprz”) 
i hiperintensywnych ognisk krwotocznych („sól”) [6].

Podobnie, jak w przypadku tomografii komputerowej, w obra-
zowaniu MRI guzy wykazują silne wzmocnienie kontrastowe po  

podaniu gadolinu. Rozchylone i przemieszczone odgałęzienia  
tętnicy szyjnej dają typowy obraz „kielicha” [1, 2].

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) nie jest badaniem  
koniecznym w ramach procedur diagnostycznych, jednak po-
zwala na najlepszą ocenę naczyń zaopatrujących tętniczo guz. 
Ocena przepływu krwi przez guz, dynamiki tego przepływu oraz 
przemieszczenia większych naczyń wymaga wykonania badania 
angiograficznego we wczesnej fazie tętniczej i żylnej. Angiogra-
ficzna ocena przyzwojaka opuszki żyły szyjnej (ang. jugular bulb 
paraganglioma) obejmuje badanie ipsi- i kontralateralnego spływu  
z układu żył szyjnych i zatoki poprzecznej; badanie to jest wyma-
gane przedoperacyjnie. Piazza i wsp. [13] podkreślają, iż warian-
ty anatomiczne, takie jak: brak lub hipoplazja kontralateralnego 
układu żył szyjnych, stanowią istotne przeciwwskazanie do chirur-
gicznego leczenia przyzwojaka opuszki żyły szyjnej ze względu na 
podwyższone ryzyko udaru żylnego po operacji [14, 13]. Ze wzglę-
du na możliwość wewnątrzwydzielniczego charakteru przyzwo-
jaków, w ocenie mnogich zmian przydatna może być scyntygrafia 
z metajodobenzyloguanidyną (MIBG) i oktreotydem.

METODY LECZENIA

W przypadku dużych guzów, przedoperacyjna embolizacja zmniej-
sza krwawienie podczas operacji. Jednak przedoperacyjnej em-
bolizacji nie zaleca się w przypadku małych guzów (o średnicy 
mniejszej niż 3 cm), ponieważ ryzyko związane z embolizacją mo-
głoby przewyższyć ewentualne korzyści. W przypadku dużych gu-
zów można natomiast rozważyć embolizację wstępującej tętnicy 
gardłowej (ang. ascending pharyngeal artery) lub tętnic potylicz-
nych (ang. occipital arteries). Wyniki embolizacji można oceniać 
techniką MRI z kontrastem – gadolinium (24–48 godzin po em-
bolizacji), np. w obrazowaniu T1-zależnym z kontrastem wykry-
wa się obszary o braku unaczynienia, tj. hipotensyjne. Porówny-
walne wyniki uzyskuje się w przypadku tomografii komputerowej  
z kontrastem jodowym (24 godziny po embolizacji) [6]. W sytuacji 
wysokiego ryzyka śródoperacyjnego przerwania ciągłości tętnicy 
szyjnej wspólnej lub wewnętrznej można również wykonać przed-
operacyjne badanie angiograficzne z testem okluzji (BOT) ICA  
[15, 6]. Celem każdej operacji przyzwojaka kłębka szyjnego jest 
całkowite wycięcie guza i stanowi ono najskuteczniejszą opcję  
leczenia. W przypadkach dużego prawdopodobieństwa śródope-
racyjnych uszkodzeń nerwów czaszkowych oraz u pacjentów nie-
wyrażających zgody na leczenie chirurgiczne opcją alternatywną 
jest radioterapia. Wśród bardzo młodych pacjentów istnieje jed-
nak niewielkie ryzyko wystąpienia odległego w czasie rozwoju no-
wotworu złośliwego okolicy głowy i szyi po radioterapii zastoso-
wanej wcześniej na ten region. Ponadto istotny klinicznie jest też 
brak możliwości ponownego zastosowania metody radioterapii  
w przypadku wystąpienia drugiego pierwotnego nowotworu okolicy 
głowy i szyi w regionie wcześniej poddanym działaniu radioterapii. 
W przypadku guzów kłębka szyjnego u pacjentów starszych, któ-
rzy nie mają objawów PGL, lecz cierpią na inne choroby współist-
niejące, zaleca się strategię wyczekiwania i kontrolnych badań ob-
razowych („wait and scan policy”). Zasadę „wait and scan” można 
brać pod uwagę w wybranych przypadkach przyzwojaków w obrę-
bie głowy i szyi. Resekcja chirurgiczna guza tętnicy szyjnej wiąże 
się z ryzykiem powikłań, np. porażenia nerwu podjęzykowego, do-
datkowego i błędnego lub uszkodzenia nerwu współczulnego [6]. 
Szybkość wzrostu guza jest istotnym czynnikiem prognostycznym  

Ryc. 2.  Badanie angio-TK – rekonstrukcje maksymalnej intensywności (MIP)  
w płaszczyźnie: strzałkowej (A), czołowej (B), poprzecznej (D). Rekonstrukcja 
3D volume rendering – (C). Silnie wzmacniająca się owalna masa guzowata  
w rozgałęzieniu prawej tętnicy szyjnej wspólnej (CCA), rozchylającej tętnicę 
szyjną wewnętrzną (ICA) i zewnętrzną (ECA). Prawa ICA (położona przyśrodkowo 
od guza) częściowo otoczona jest guzem na mniej niż połowie obwodu. Prawa 
ECA jedynie przylega do guza. Żyła szyjna wewnętrzna (IJV), CCA i ICA są drożne. 

A

C D

B
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przyzwojowych [20]. Jednak koszt badania przesiewowego w kie-
runku wykrycia trzech najczęściej występujących mutacji genu 
SDH (SDHD, SDHB, SDHC) ponoszony przez państwowe systemy 
opieki zdrowotnej jest wysoki [19]. Konieczność oceny genetycz-
nej pacjentów, u których wykryto obecność przyzwojaków regio-
nu głowy i szyi, podkreślana jest w większości badań. Boedeker  
i wsp. [22] stwierdzili występowanie mutacji SDHD (45 przypad-
ków) i SDHB (13 przypadków) u 195 pacjentów z przyzwojakami 
regionu głowy i szyi. Najczęstsze mutacje dotyczą SDHD, następ-
nie SDHB, zaś w dalszej kolejności SDHC. 

W tkance nadnadnerczowej występują przyzwojaki układu współ-
czulnego (sPGL) związane z mutacją SDHB. Według Neumana  
i wsp. [23], charakteryzują się one silną tendencją do dawania prze-
rzutów. Jednak Hes i wsp. [24] stwierdzili niską penetrację mutacji 
SDHB w dużej rodzinie pacjentów, u których wykryto występo-
wanie przyzwojaków. Również Heesterman i wsp. [25] donieśli, że  
w prowadzonych przez nich badaniach klinicznych mutacje SDHB 
odpowiadały jedynie za 12% bezobjawowych HNPGL, co potwier-
dza niską penetrację mutacji, pomimo potencjału transformacji 
złośliwej [25]. Złośliwy charakter PGL przejawia się przerzutami 
do węzłów chłonnych, kości, płuc i wątroby, a więc do tkanek nie-
zawierających zazwyczaj chromafiny. Neuman i wsp. [23] stwier-
dzili, że wśród 32 pacjentów z przyzwojakami współistniejącymi 
z mutacją SDHB – guz chromochłonny nadnerczy, nadnadner-
czowy przyzwojak układu współczulnego w lokalizacji brzusznej 
lub piersiowej oraz przyzwojak regionu głowy i szyi występowały 
odpowiednio w: 28%, 59% i 31% przypadków. U 28% stwierdzano 
guzy wieloogniskowe. Według Amara i wsp. [26], mutacja SDHB 
jest cennym prognostykiem śmiertelności: w grupie 54 chorych 
ze złośliwym przyzwojakiem układu współczulnego prawdopodo-
bieństwo 5-letniego przeżycia wynosiło około 36% u nosicieli mu-
tacji SDHB w porównaniu z 67% u pacjentów bez mutacji SDHB. 
Ponadto Ricketts i wsp. [27] donieśli, iż mutacje SDHB są związa-
ne ze wczesnym występowaniem raka nerki. Agresywny przebieg 
i rozwój przyzwojaków charakteryzuje się następującymi cecha-
mi klinicznymi: młody wiek pacjenta w momencie wystąpienia, 
obecność przerzutów w momencie rozpoznania zmiany pierwot-
nej, hipersekrecja katecholamin. Standardowym leczeniem guza 

w metodzie „wait and scan” [16]. Technikami obrazowania najczę-
ściej wybieranymi w przypadkach kontroli typu „wait and scan” 
są TK i MRI. Wynika to z faktu, że obie te techniki wykazują silne 
wzmocnienie kontrastowe, choć kontrolna ocena wielkości i mor-
fologii zmian techniką MRI jest dokładniejsza.

Wycięcie chirurgiczne zalecane jest szczególnie w przypadkach 
przyzwojaków wydzielających katecholaminy, jako że komórki 
nowotworowe zawierające, wydzielające katecholaminy są czę-
sto oporne na działanie radioterapii. W związku z tym, pierwszą 
opcją w leczeniu pacjentów z guzami wydzielającym katechola-
minę jest operacja chirurgiczna. Jedynie wycięcie chirurgiczne 
prowadzi do normalizacji poziomów katecholaminy i stłumienia 
objawów sercowo-naczyniowych. W regionie głowy i szyi przy-
zwojaki o aktywności wydzielniczej występują rzadko, stanowiąc 
jedynie około 3–5% przypadków [17].

BADANIA GENETYCZNE PACJENTÓW  
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZYZWOJAKÓW 
REGIONU GŁOWY I SZYI (HNPGL)

Dehydrogenaza bursztynianowa należy do kompleksu enzymów 
mitochondrialnych odgrywających istotną rolę w fosforylacji oksy-
dacyjnej oraz w wewnątrzkomórkowej detekcji i sygnalizacji obec-
ności poziomu utlenowania. SDH jest częścią mitochondrialnego 
łańcucha transportu elektronów i katalizuje utlenianie burszty-
nianu do fumaranu w cyklu Krebsa [18]. W kompleksie dehydro-
genazy bursztynianowej napotyka się mutacje w obrębie trzech 
genów: SDHD, SDHB, SDHC [19]. Około 30% wszystkich przy-
padków przyzwojaków (PGL) to wynik mutacji germinalnych ge-
nów związanych z kompleksem mitochondrialnej dehydrogena-
zy bursztynianowej i przekazywane jest w procesie dziedziczenia  
w sposób autosomalny dominujący [1]. Martin i wsp. [20, 21] wy-
jaśniają patogenezę mutacji SDH w następujący sposób: mutacje 
SDH powodują deregulację odpowiedzi na hipoksję, skutkując 
przerostem komórek przyzwojowych. Ponadto mutacje SDH pro-
wadzą do inaktywacji niektórych czynników, takich jak hydrok-
sylaza prolilowa Eg1N3, pośredniczących w apoptozie komórek 

Ryc. 3.  Badanie MRI – obrazy T2 zal. (A), T1 zal. (B) i T1 zal. po podaniu kontrastu (C). Wysoki sygnał guza w obrazach T2 zal (A) i silne wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego (C).

A B C
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a następnie SDHB. Ponadto do najczęstszych zespołów dziedzicz-
nych przebiegających z obecnością przyzwojaków i guzów chromo-
chłonnych należą: zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej 
typu 2, choroba von Hippla-Lindaua i nerwiakowłókniakowatość 
typu 1 [19]. W rzadkich przypadkach przyzwojaków regionu głowy 
i szyi odnotowano również mutacje genów: RET, NF1 i VHL [33]. 
W związku z tym, choć w przypadkach HNPGL nie zaleca się ru-
tynowego wykonywania badań genetycznych w kierunku mutacji 
genów VHL i Ret, można rozważyć ich wykonanie, jeśli wywiad 
rodzinny sugeruje istnienie takiego zespołu [19].

Kwestia obserwacji i kontroli pacjentów z potwierdzoną obecnością 
mutacji germinalnych genu SDH jest obecnie przedmiotem oży-
wionej debaty. Collins [34] zaproponowała, by strategia u nosicieli 
mutacji SDHB obejmowała skrining techniką pozytronowej tomo-
grafii emisyjnej z użyciem 18-F fluorodeoksyglukozy (18F-FDG-
-PET) oraz coroczne obrazowanie techniką MRI. Według Jasper-
sona i wsp. [35], wykonywane pod kątem wykrycia PGL badania 
MRI całego ciała mają wyższą czułość niż badania biochemiczne 
(katecholaminy, metanefryna) u pacjentów poddawanych bada-
niom przesiewowym w związku z nosicielstwem mutacji SDHB 
lub SDHC. U 37 nosicieli mutacji SDH wykonywano coroczne ba-
danie MRI obejmujące obszar od podstawy czaszki do miednicy.  
U pięciu chorych zdiagnozowano: sześć nowych guzów, a kon-
kretnie narządu Zuckerkandla, nowotwór nerki oraz w regionie 
głowy i szyi, trzy przypadki guzów kłębków szyjnych. Stanowczo 
zaleca się wykonywanie corocznych badań obrazowych techniką 
MRI u pacjentów z mutacją SDHD. Ponadto badania obrazowe 
całego ciała techniką MRI zmniejszają narażenie pacjentów na 
promieniowanie w porównaniu z TK.

WNIOSKI

Wśród pacjentów z rozpoznanym CBT należy rozważyć przepro-
wadzenie diagnostyki genetycznej pod kątem nosicielstwa mutacji 
germinalnych genu mitochondrianej dehydrogenazy bursztynia-
nowej, w pierwszej kolejności SDHD, a następnie SDHB, co posia-
da wartość predykcyjną klinicznie. Z uwagi na to, że u pacjentów  
z mutacjami SDHD istnieje ryzyko wystąpienia przyzwojaków 
mnogich (np. obustronne guzy kłębków szyjnych w rejonie gło-
wy i szyi) oraz u pacjentów z mutacjami SDHB, istnieje ryzyko 
potencjału złośliwego przyzwojaków, konieczne jest prowadze-
nie szczegółowych badań kontrolnych. Również przy braku moż-
liwości przeprowadzenia diagnostyki genetycznej, braku zgody 
pacjenta lub braku wyniku badania genetycznego, zalecane jest  
u wszystkich pacjentów leczonych z powodu z CBT wykonanie 
corocznych badań fizykalnych wraz z badaniami obrazowymi, np. 
techniką MRI z podaniem kontrastu gadolinowego.

kłębka szyjnego (PGL) jest resekcja guza pierwotnego i selektyw-
na, ipsilateralna limfadenektomia szyi [2]. W przypadku chirur-
gicznego leczenia obustronnych guzów kłębka szyjnego pojawia 
się problem utraty funkcji baro-receptywnych, co prowadzi do 
wystąpienia labilnego, opornego na leczenie nadciśnienia, bólu 
głowy i tachykardii. Według Sanny i wsp. [28], zaleca się długoter-
minowe leczenie pacjentów pooperacyjnie klonidyną. Klonidyna 
jest stosowana w leczeniu zaburzeń odruchów z baroreceptorów 
z uwagi na fakt, iż działa ona jako centralny agonista receptorów 
alfa-2, co powoduje zmniejszenie uwalniania noradrenaliny [29].

Mutacje SDHC są rzadkim rodzajem mutacji germinalnych mogą-
cych współwystępować z CBT. Zachowanie przyzwojaków układu 
współczulnego u nosicieli mutacji SDHC jest podobne do zacho-
wania łagodnych, sporadycznych przyzwojaków układu współ-
czulnego (sPGL) [15].

Mutacje SDHD związane są z występowaniem wieloogniskowych 
przyzwojaków regionu głowy i szyi, takich jak obustronne CBT,  
co podkreśla konieczność dokładnych badań kontrolnych i nie-
odzowność obrazowania radiologicznego regionu głowy i szyi 
rezonansem magnetycznym (MRI). U nosicieli mutacji SDHD 
dochodzi do rozwoju łagodnych postaci przyzwojaków (PGL) 
[30, 18]. Częstość występowania przyzwojaków o złośliwym cha-
rakterze u nosicieli mutacji SDHD jest mniejsza niż u nosicieli mu-
tacji SDHB [13]. Według Heestermann i wsp. [25], na penetrację 
mutacji SDHD w przypadkach przyzwojaków wpływa imprinting 
genomowy. Stwierdza się niemal całkowity brak przenoszenia cho-
roby w linii matczynej, co oznacza, że dziedziczenie mutacji SDHD 
po matce nie jest uznawane za związane z ryzykiem wystąpienia 
przyzwojaka. W odniesieniu do transmisji w linii ojcowskiej obser-
wuje się niekompletną penetrację (43–100%) [31, 25]. Heesterman  
i wsp. [25] donoszą jednak, że w prowadzonym przez nich badaniu 
klinicznym nad bezobjawowymi nosicielami mutacji SDHD moż-
liwe było niewykrycie wysokiej prewalencji utajonych przyzwoja-
ków głowy i szyi, a nawet guzów mnogich. Według Schiavi i wsp.  
[32, 18], w europejsko-amerykańskim rejestrze pacjentów z przy-
zwojakiem (PGL) obecność mutacji SDH obserwowano w przybli-
żeniu u 10% spośród 371 pacjentów ze sporadycznymi przyzwojaka-
mi układu współczulnego oraz u około 28% spośród 121 pacjentów  
z przyzwojakami w regionie głowy i szyi. Badania genetyczne  
w przypadkach pacjentów, u których występują HNPGL, np. gu-
zów kłębków szyjnych, mogą mieć głębokie konsekwencje dla ge-
netycznej porady względem pacjenta i jego rodziny. Według Sri-
dhary i wsp. [19], u wszystkich osób z podejrzeniem dziedzicznie 
uwarunkowanego występowania HNPGL, a także u pacjentów 
w młodszym wieku, pacjentów z guzami mnogimi, pacjentów  
z guzami kłębków szyjnych i pacjentów z dodatnim wywiadem ro-
dzinnym zaleca się wykonywanie badań pod kątem mutacji SDHD,  
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