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mianem glejaka nosa) to rzadka wada wrodzona, polegająca na 
obecności tkanki neurogennej w linii środkowej ciała. Nazywa-
nie tej zmiany glejakiem nosa może być mylące, ponieważ wska-
zuje na obecność zmiany nowotworowej, podczas gdy nie jest ona 
w żaden sposób podobna do glejaków OUN. Bardziej adekwatne 
jest nazywanie jej: heterotopową tkanką neurogenną nosa, hete-
rotopową tkanką ośrodkowego układu nerwowego, pozamózgową 
heterotopią neurogleju lub nosową heterotopią mózgową. Opi-
sywana jednostka chorobowa jest częścią większej grupy wad 
wrodzonych linii środkowej nosa i występuje z częstością 1 na 

Skróty

OUN – ośrodkowy układ nerwowy 
TK – tomografia komputerowa 
MRI – rezonans magnetyczny
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StreSzczenie:    Heterotopowa tkanka neurogenna w obrębie struktur nosa jest rzadką wadą wrodzoną, która powstaje podczas rozwoju 
embriologicznego. Zmiana ta stanowi część większej grupy chorób wrodzonych guzów linii środkowej nosa, które występują 
z częstotliwością raz na 20 000–40 000 żywych urodzeń. Histologicznie heterotopowa tkanka neurogenna jest skupiskiem 
tkanki glejowej, która nie wykazuje potencjału złośliwego. Można wyróżnić trzy podstawowe typy w zależności od lokalizacji 
zmiany: 60% to zmiany zewnątrznosowe, 30% wewnątrznosowe, a tylko 10% łączy cechy obu typów i lokalizuje się zarówno 
podskórnie, jak i w jamie nosa. Prawidłowa diagnoza jest dość trudna ze względu na rzadkie występowanie. Przedstawiamy 
przypadek 2,5 miesięcznego chłopca, który został przyjęty do Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej w celu diagnostyki i leczenia 
guza deformującego grzbiet nosa. Wstępna diagnostyka różnicowa obejmowała przepuklinę mózgową, hetertropową tkankę 
neurogenną (tzw. glejak nosa), naczyniaka, torbiel grzbietu nosa, mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego, torbiel 
przewodu łzowego. Wykonano badanie endoskopowe, obrazowanie radiologiczne (CT, MRI) i histologiczną ocenę zmiany. 
W oparciu o wyniki badań diagnostycznych i obraz kliniczny u pacjenta zdiagnozowano heterotopową tkankę neurogenną w obrębie 
nosa (postać mieszana). Resekcję zmiany przeprowadzono za pomocą podwójnego dostępu, zewnętrznego i endoskopowego. 
Wyniki leczenia chirurgicznego są zadowalające, kontrola endoskopowa nie wykazała obecności guza resztkowego.

SłoWa kluczoWe:  glejak nosa, guz linii środkowej nosa, heterotopowa tkanka neurogenna, rynologia, wada wrodzona

abStract:   Nasal glial heterotopia is a rare congenital defect that is formed during embryonic development. This lesion is a part of 
a larger group of diseases, congenital midline nasal tumors, that occur with a frequency of one per 20,000-40,000 live 
births. Histologically, nasal glial heterotopia is a concentration of glial tissue which exhibits no malignant potential. We can 
differentiate three basic types of the disease based on the location of the lesion: 60% of nasal gliomas are extra nasal, 30% are 
intranasal and only 10% combine extra- and intranasal components. Because of its rare occurrence, correct diagnosis is quite 
difficult. We present a case of a 2.5-month-old male who was admitted to the Department of Pediatric Otolaryngology for the 
diagnosis and treatment of a tumor deforming the bridge of his nose. Initial differential diagnosis included encephalocele, 
glial heterotopia (nasal glioma), angioma, nasal dorsal cyst, rhabdomyosarcoma, lacrimal duct cysts. We performed 
endoscopic examination, radiological imaging (CT, MRI) and histological assessment of the lesion. The patient was diagnosed 
with nasal glial heterotopia (extra-and intranasal) based on diagnostic studies and clinical manifestation. The resection of 
the lesion was performed by means of dual access, external and endoscopic. The results of surgical treatment are satisfactory, 
control endoscopy showed no presence of residual tumor.

keyWordS:  congenital defec, midline nasal tumor, nasal glial heterotopia, nasal glioma, rhinology
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opiS przypadku

Objawy kliniczne i wyniki badań obrazowych
2,5-miesięczny chłopiec został przyjęty do Kliniki Otolaryngologii 
Dziecięcej w celu diagnostyki zmiany zlokalizowanej w obrębie 
jamy nosowej. Zmiana była umiejscowiona zewnątrznosowo nie-
co po lewej stronie linii pośrodkowej ciała oraz wewnątrznosowo 
w lewym przewodzie nosowym (Ryc. 3.). W momencie przyjęcia 
dziecko było w dobrym stanie ogólnym. W badaniu fizykalnym 
stwierdzono prawidłowy oddech, bez cech duszności. Dziecko 
pochodziło z pierwszej ciąży i zostało urodzone w 40. tygodniu 
ciąży. Poród odbył się siłami natury. W okresie ciąży ani porodu 
nie doszło do żadnych powikłań.

Chłopca poddano serii badań, mających na celu postawienie 
prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia. 
W badaniu obrazowym (tomografia komputerowa głowy) wyka-
zano obecność niejednorodnej zmiany zlokalizowanej w tkankach 
miękkich nasady nosa oraz w przewodzie nosowym po stronie 
lewej (Ryc. 4.). Część egzofityczną stanowiła tkanka lita (około 40 
jH), ulegająca silnemu wzmocnieniu po podaniu środka kontra-
stowego. Część wewnątrznosową stanowił głównie niejednorod-
ny płyn z elementami tkanek miękkich (około 13–33 jH). Część 
wewnątrznosowa nie ulegała wzmocnieniu po podaniu środka 
kontrastowego. Zmiana chorobowa osiągnęła rozmiary: 35 mm 
(AP) x 27 mm (CC) x 20 mm (DS). Zewnątrznosowa część guza 
doprowadziła do deformacji lewej kości nosowej i części wyrost-
ka czołowego szczęki. Wewnątrznosowa część guza sięgała do 
blaszki pionowej kości sitowej, obejmowała małżowiny nosowe, 
rozciągała się w przedniej części lewej jamy nosowej i modelo-
wała przegrodę nosową.

20 000–40 000 żywych urodzeń [1]. Zmiany te są nienowotwo-
rowymi, łagodnymi guzami, stwierdzanymi najczęściej w okresie 
noworodkowym, jednak w rzadkich przypadkach diagnozowa-
no je także w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku dorosłym 
[2, 3]. Chorobę charakteryzuje oobecność heterotopowej tkanki 
neurogennej w obrębie struktur nosa, która nie jest połączona 
z przestrzenią podpajęczynówkową [4]. Wyróżnia się zmiany ze-
wnątrz- i wewnątrznosowe. Pierwsze z wymienionych występują 
w 60% przypadków, drugie zaś w 30% przypadków (Ryc. 1. i Ryc. 2.). 
Jedynie 10% glejaków nosa to zmiany łączące cechy obu typów: 
zewnątrz- i wewnątrznosowych.

ryc. 1.  Wewnątrznosowa heterotopowa tkanka neurogenna.

ryc. 3.  Obraz kliniczny guza.

ryc. 2.  Zewnątrznosowa heterotopowa tkanka neurogenna.
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chirurgiczny w wieku 8 miesięcy. Resekcję guza przeprowadzono 
z dostępu zewnętrznego, a następnie endoskopowo przez lewy 
przewód nosowy. Cięcie zewnętrzne wykonano jak do rynotomii 
bocznej, w celu uwidocznienia guza po lewej stronie piramidy no-
sowej (Ryc. 6.). Usunięto zewnętrzną część guza (Ryc. 7.). Pozosta-
ła wewnątrznosowa część guza zajmowała lewy przewód nosowy 
i komórki sitowe. Została ona usunięta z dostępu endoskopowe-
go. Uzyskano całkowitą resekcję guza. Dziecko poddano obser-
wacji w warunkach szpitalnych przez kolejne 10 dni po zabiegu. 
Nie stwierdzono żadnych komplikacji pooperacyjnych, takich jak 
wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego. Dwa miesiące po operacji 
wykonano kontrolną rynoskopię, która nie wykazała obecności 

W rezonansie magnetycznym (MRI) uzyskano podobne wyni-
ki (lito-torbielowata zmiana w tkankach miękkich nasady nosa 
i lewego przewodu nosowego) (Ryc. 5.). Ani w TK ani w MRI nie 
wykazano łączności zmiany z ośrodkowym układem nerwowym.

Leczenie chirurgiczne i wyniki terapii
Aby rozszerzyć diagnostykę wykonano badanie endoskopowe jam 
nosa oraz biopsję zmiany chorobowej. W badaniu histologicz-
nym stwierdzono obecność tkanki neurogennej. Na podstawie 
wyników przeprowadzonych badań postawiono diagnozę noso-
wej heterotopowej tkanki neurogennej. Dziecko przeszło zabieg 

ryc. 4.  Zdjęcia CT w przekroju strzałkowym i poprzecznym (z kontrastem) przedstawiające zewnątrz- i wewnątrznosową zmianę.

ryc. 5.  Zdjęcia MRI w przekroju strzałkowym i poprzecznym (sekwencja T2) przedstawiające zewnątrz- i wewnątrznosową zmianę.
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najczęściej blada, guzowata zmiana wystająca z bocznej części 
jamy nosowej, która może rozrastać się w przewodzie nosowym 
i wystawać przez nozdrza przednie. Wielkość guza nie ulega zmia-
nie podczas płaczu czy pod wpływem silnych emocji [4]. Według 
kilku autorów w 5 do 20% przypadków obecne jest włókniste po-
łączenie z oponą twardą. W badaniu histopatologicznym glejak 
zbudowany jest z astrocytarnych komórek neurogleju otoczonych 
przez elementy włókniste i naczyniową tkankę łączną. Czasami 
zmiana otoczona jest przez skórę lub błonę śluzową nosa [5–8]. 
Samo badanie histopatologiczne nie pozwala na różnicowanie 
pomiędzy heterotopową tkanką neurogenną a przepukliną mó-
zgową, ponieważ zmiany te wykazują liczne podobieństwa [2, 9].

Ogniska heterotopowej tkanki neurogennej należy różnicować ze zmia-
nami nowotworowymi. Diagnostyka różnicowa obejmuje wrodzone 
nowotwory twarzy, takie jak: naczyniak, mięśniakomięsak prążkowa-
nokomórkowy, nerwiak zarodkowy oraz zmiany nienowotworowe: 
przepuklina mózgowa, torbiel skórzasta, torbiel kanalika łzowego [10].

Literatura podaje kilka hipotez wyjaśniających patogenezę poza-
mózgowej heterotopii neurogleju. Spośród licznych teorii, jedna 
jest najpowszechniej akceptowana. W okresie między 3. a 8. ty-
godniem rozwoju embrionalnego pomiędzy dolną częścią kości 
czołowej a kośćmi nosowymi znajduje się ciemiączko nosowo-
-czołowe. W tym czasie wypustka opony przechodzi przez otwór 
ślepy w kierunku przednio-dolnym aż do przestrzeni przedno-
sowej. Wspomniana wypustka opony przebiega tylno-bocznie 
w stosunku do kości czołowej i kości nosowych, ale przednio-gór-
nie w stosunku do chrząstki nosowej. 

Końcówka zachyłka oponowego sięga do przestrzeni podskórnej 
w pobliżu środka nasady nosa na dolnym brzegu kości nosowych 
(w przyszłości: rhinion). Podczas prawidłowo przebiegającego rozwo-
ju dochodzi do zarośnięcia ciemiączka nosowo-czołowego, a w kon-
sekwencji utworzenia szwów nosowo-czołowych i zamknięcia prze-
strzeni przednosowej. W tym samym czasie zachyłek opony twardej 
cofa się, a otwór ślepy zamyka [4, 5]. Obecność tkanki neuronalnej 
w obrębie jamy nosowej może wynikać z przedwczesnego zamknięcia 
się otworu ślepego. W rezultacie powstać może pojedyncze ognisko 
heterotopowej tkanki w obrębie jamy nosowej, heteretopowa tkanka 
jamy nosowej połączona cienką, włóknistą szypułą z oponą twardą 
lub przepuklina mózgowa, mająca połączenie z OUN. Glejak nosa jest 
uważany za przepuklinę mózgową, która utraciła połączenie z OUN.

Zaleca się przeprowadzenie diagnostyki radiologicznej przed 
wdrożeniem leczenia. Badania obrazowe odgrywają ważną rolę 
w procesie diagnostycznym i różnicowania wad wrodzonych linii 
środkowej nosa. Szczególnie istotne jest wykluczenie połączenia 
wewnątrzczaszkowego oraz przepukliny. W tej kwestii MRI wyka-
zuje przewagę nad TK, ponieważ umożliwia dokładne prześledzenie 
drogi ewentualnej przepukliny mózgowej bez podawania kontra-
stu radiologicznego. W praktyce jednak różnicowanie pomiędzy 
glejakiem a przepukliną mózgową przeprowadza się na podstawie 
tomografii komputerowej. Dzięki dooponowemu podaniu środka 
kontrastowego możliwe jest wykluczenie lub potwierdzenie połą-
czenia z przestrzenią podpajęczynówkową. Ogniska heterotopo-
wej tkanki w obrębie jamy nosowej nie ulegają wtedy wzmocnieniu 
w TK [11]. Obrazowanie metodą tomografii komputerowej pozwala 

guza resztkowego. Mimo trwałego zniekształcenia lewej kości 
nosowej, końcowy efekt kosmetyczny był zadowalający (Ryc. 8. 
i 9.). Podczas hospitalizacji oraz w okresie do publikacji tego ar-
tykułu stan dziecka był dobry, bez objawów miejscowej wznowy.

dySkuSja

Glejak zewnątrznosowy to niebieskawy, lity, gładki guz zlokali-
zowany zwykle w pobliżu gładzizny, zaś typ wewnątrznosowy to 

ryc. 6.  Zewnątrznosowy dostęp chirurgiczny – cięcie jak do rynotomii bocznej.

ryc. 7.  Zewnatrznosowa część guza.

ryc. 8.  Efekt kosmetyczny 2 miesiące po operacji.
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WnioSki

Ponieważ nosowa heterotopia neurogenna to choroba cechująca 
się licznymi podobieństwami do innych zaburzeń rozwojowych, jej 
diagnostyka musi opierać się na obrazie klinicznym oraz badaniach 
dodatkowych. Przed wdrożeniem leczenia chirurgicznego należy ko-
niecznie wykonać badania obrazowe, aby uzyskać precyzyjny obraz 
zmiany oraz wykluczyć połączenie wewnątrzczaszkowe.

na dokładne uwidocznienie struktur kostnych, co jest szczegól-
nie ważne przed planowanym zabiegiem usunięcia zmiany. Prze-
prowadzenie precyzyjnej diagnostyki obrazowej jest koniecznym 
elementem przygotowania do zabiegu chirurgicznego [10, 12, 13].

Glejak nosa może być skutecznie leczony za pomocą samego zabie-
gu operacyjnego, ponieważ nie ma on charakteru złośliwego. Wy-
bór techniki zabiegu zależy od uwarunkowań anatomicznych. Przed 
wyborem techniki operacyjnej, należy uwzględnić umiejscowienie, 
rozmiar, naciekanie sąsiadujących tkanek oraz ewentualne połącze-
nie zmiany chorobowej ze strukturami wewnątrzczaszkowymi [13]. 
Ważnym czynnikiem jest również doświadczenie chirurga. Zabieg 
z dostępu endoskopowego jest wskazany w przypadku pojedyn-
czych, wewnątrznosowych zmian. Możliwe jest wtedy ich precyzyj-
ne usunięcie, minimalizując uszkodzenia sąsiednich tkanek [10, 14]. 

W przypadku zewnątrznosowych ognisk heterotopowej tkanki 
neurogennej zaleca się zabieg z dostępu zewnętrznego. Możliwe 
jest również zastosowanie podwójnego dostępu (endoskopowe-
go i zewnętrznego), które jest szczególnie polecane w przypadku 
zmian składających się z części zewnątrz- i wewnątrznosowej. He-
terotopowa tkanka neurogenna w obrębie jamy nosowej to zmia-
na łagodna, która musi zostać całkowicie usunięta chirurgicznie. 
W przeciwnym razie wykazuje tendencję do nawrotów [10, 15]. 
Jeśli zmiana chorobowa ma połączenie wewnątrzczaszkowe, to 
przed usunięciem zmiany zaleca się przeprowadzić kraniotomię 
przy współpracy z neurochirurgiem. [10].
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ryc. 9.  Efekt kosmetyczny 10 miesięcy po operacji.
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