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StreSzczenie:    Guzy masywu szczękowo-sitowego (MSS) są rzadkimi nowotworami złośliwymi i stanowią około 0,2–0,5% wszystkich 
nowotworów złośliwych człowieka. Początkowe objawy choroby nie są charakterystyczne, imitują stany zapalne zatok. 
Chorzy najczęściej zgłaszają jednostronną niedrożność nosa z krwisto-ropną wydzieliną oraz bóle głowy. Poza badaniem 
przedmiotowym, często z wykorzystaniem endoskopowej oceny jamy nosowej, dla dokładnej oceny rozległości zmian konieczne 
jest wykonanie: tomografii komputerowej zatok przynosowych oraz rezonansu magnetycznego. Badanie histopatologiczne 
wycinka z guza jest niezbędne do postawienia ostatecznej diagnozy i zaplanowania leczenia. Rak płaskonabłonkowy 
rogowaciejący to najczęściej rozpoznawany typ histologiczny w rejonie MSS. Inne częste nowotwory złośliwe tego obszaru to: 
gruczolakorak, rak gruczołowo-torbielowaty, chłoniaki, czerniaki błony śluzowej oraz nerwiak węchowy zarodkowy. Leczeniem 
z wyboru wszystkich złośliwych zmian MSS, poza chłoniakami, jest leczenie chirurgiczne. Niestety nadal duży odsetek zmian 
rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium choroby, gdy naciek obejmuje struktury podstawy czaszki. W tych przypadkach 
decyzja o wykonaniu u chorego leczenia operacyjnego jest bardzo trudna i wymaga dużego doświadczenia w chirurgii podstawy 
czaszki. Z uwagi jednak na niską promienioczułość i niewielką skuteczność chemioterapii w rakach MSS, resekcja zmian 
i leczenie uzupełniające przyczyniają się do wydłużenia całkowitego przeżycia w tej grupie chorych. W artykule omówione zostały 
przypadki dwóch pacjentów z zaawansowanym nowotworem MSS, skierowanych do Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Słowa kluczowe:   guzy masywu szczękowo-sitowego, leczenie, naciekanie podstawy czaszki, nowotwory złośliwe zatok przynosowych, 
nowotwór złośliwy, rokowanie

abStract:   Maxillofacial tumors are rare malignancies that constitute about 0.2–0.5% of all human malignancies. The initial symptoms 
of the disease are non-typical and imitate inflammation of paranasal sinuses. Most often, patients report one-sided nasal 
obstruction with bloody and purulent discharge and headaches. In addition to physical examination – often with the use of 
endoscopic nasal cavity assessment, it is necessary to perform computed tomography of the paranasal sinuses and magnetic 
resonance for accurate assessment of the extent of the lesions. Histopathological examination of tumor specimens is necessary 
for making the final diagnosis and planning treatment. Squamous cell carcinoma is the most common histological type in the 
sinonasal region. Other common malignancies in this area include adenocarcinoma, carcinoma adenoides cysticum, lymphomas, 
melanoma, and olfactory neuroblastoma. The treatment of choice of all malignant changes in the sinonasal complex, except 
for lymphomas, is surgical treatment. Unfortunately, a still high percentage of lesions is diagnosed at an advanced stage of the 
disease, when the infiltration includes the skull base. In these cases, the decision to perform a radical surgical treatment in the 
patient is very difficult and requires a lot of experience in the surgery of the skull base. However, due to the low radiosensitivity 
and low effectiveness of chemotherapy in sinonasal malignancy, resection of lesions and complementary treatment contribute 
to the prolongation of overall survival in this group of patients. The article discusses the cases of two patients with advanced 
cancer of the sinonasal complex reffered to the Otolaryngology Department of the Medical University of Warsaw.
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resekcją chirurgiczną z uzupełniającą radioterapią ograniczoną 
do loży po usuniętym guzie. Natomiast w przypadku wystąpienia 
przerzutów do węzłów chłonnych (N+), leczenie zostaje uzupeł-
nione o selektywną lub radykalną operację węzłów chłonnych szyi 
i, w uzasadnionych przypadkach, uzupełniającą radioterapię [9, 14].

W rakach jamy nosowej i zatok sitowych radioterapia uzupełnia-
jąca po operacyjnej resekcji guza w stadium zaawansowania T1-2 
N0 stosowana jest jedynie, gdy resekcja guza była niedoszczętna. 
W nowotworach o wyższym stopniu zaawansowania schemat 
postępowania pokrywa się z tym, stosowanym w przypadku guza 
umiejscowionego w zatoce szczękowej – konieczna jest radiote-
rapia loży po usuniętym guzie i obszaru szyi po resekcji węzłów 
chłonnych w przypadkach z cechą N+ [9, 14].

U chorych z zaawansowanymi nowotworami masywu szczękowo-
-sitowego, niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego, stoso-
wana jest paliatywna radioterapia w połączeniu z chemioterapią 
opartą na analogach platyny [15]. Nie ma randomizowanych ba-
dań oceniających wpływ radioterapii na wynik leczenia pacjentów 
z nowotworami MSS, pozwalających stworzyć jednoznaczne wy-
tyczne w tym zakresie. Jednak zauważono, że zastosowanie po-
operacyjnej radioterapii zmniejsza ryzyko miejscowego nawrotu 
nowotworu [11]. W chemioterapii nowotworów płaskonabłonko-
wych okolic głowy i szyi znajdują zastosowanie analogi platyny, 
5-fluorouracyl i taksany [16, 17]. 

Średnie 5-letnie przeżycie wśród wszystkich chorych z nowotwo-
rami złośliwymi w rejonie głowy i szyi wynosi około 50%. Podob-
na jest prognoza 5-letniego przeżycia dla pacjentów z nowotwo-
rami złośliwymi MSS w stadium zaawansowania T1-T2. Niestety 
wartość ta znacznie spada w przypadku nowotworów w stopniu 
zaawansowania T3-T4 i waha się między 9% a 15% [3]. Z powo-
du wykrywania nowotworów masywu szczękowo-sitowego w za-
awansowanych stadiach, ⅔ pacjentów umiera w ciągu pięciu lat 
od rozpoczęcia leczenia [8]. 

Historycznym, ale wciąż aktualnym czynnikiem rokowniczym 
w nowotworach masywu szczękowo-sitowego, jest lokalizacja 
guza względem tzw. linii Ohngrena. Przebiega ona od przyśrod-
kowego kącika oka do kąta żuchwy. Według Ohngrena guzy zlo-
kalizowane przyśrodkowo względem linii rokują lepiej niż guzy 
umiejscowione bocznie. Umiejscowienie nowotworu wpływa na 
czas wzrostu guza do ujawnienia objawów (krótszy w lokalizacji 
przyśrodkowej) oraz kierunki szerzenia się nowotworu, m.in. na-
ciekanie struktur podstawy czaszki (częściej przy zmianach zlo-
kalizowanych bocznie) [3, 18].

oPiS PrzyPadkÓw

Przypadek 1.
77-letnia kobieta wykonała komercyjnie badanie tomografii kom-
puterowej (TK) głowy z powodu trwających od miesiąca bardzo 
silnych bólów głowy i twarzy. 

W badaniu stwierdzono rozległą, nieprawidłową masę w prawym 
przewodzie nosowym. Chora zgłosiła się do placówki onkolo-

wStĘP

Guzy masywu szczękowo-sitowego (MSS) należą do rzadkich no-
wotworów złośliwych. Stanowią one około 0,2–0,5% wszystkich 
nowotworów złośliwych człowieka oraz 3% nowotworów złośli-
wych rejonu głowy i szyi [1]. Częściej występują wśród mężczyzn. 
Szczyt zachorowań przypada na 50.–70. rok życia [1, 2, 3].

Wśród czynników etiologicznych złośliwych zmian MSS wyróż-
niamy: palenie tytoniu, narażenie na kontakt z rozpuszczalnikami, 
pyłem drzewnym i pracę w przemyśle garbarskim oraz zakażenie 
onkogennymi typami wirusa HPV [4]. Istotnym czynnikiem ry-
zyka jest również uzależnienie od narkotyków [2].

Objawami najczęściej zgłaszanymi przez chorych są: jednostronna 
niedrożność nosa, często z krwisto-ropną wydzieliną, oraz bóle głowy 
lub bóle zlokalizowane w rzucie zatoki szczękowej lub sitowia, rza-
dziej obrzęk twarzy [2, 4, 5]. Mniej częstymi objawami, wynikający-
mi z naciekania przez guz okolicznych struktur, są: parestezje i zabu-
rzenia czucia na twarzy, wytrzeszcz gałki ocznej, zaburzenia węchu, 
deformacje twarzy, naciekanie przez nowotwór skóry twarzy, nad-
mierne łzawienie, obrzęk lub owrzodzenie podniebienia [2, 5, 6, 7].

Wczesne objawy choroby nowotworowej zatok są niespecyficzne 
i przypominają symptomy często występujących nieżytów nosa 
czy przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Przyczynia się 
to do stawiania rozpoznania nowotworu złośliwego MSS dopie-
ro w zaawansowanym jego stadium [2, 7]. Tylko 10,2–18% guzów 
MSS jest wykrywane w stadium zaawansowania T2, a znikoma 
ilość w stadium T1 (0–2,2%) [1, 3, 5, 8]. 

Dokładna ocena rozległości nacieku w badaniu rynoskopowym czy 
endoskopowym jest niemożliwa, dlatego za standard uważa się bada-
nie tomografii komputerowej (TK) [9, 10]. Do oceny naciekania tka-
nek miękkich, oczodołu i przestrzeni wewnątrzczaszkowej wykorzy-
stywane jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MR).

Postawienie ostatecznej diagnozy i zaplanowanie leczenia jest moż-
liwe na podstawie badania histopatologicznego wycinka guza [9, 11]. 
Wśród typów histologicznych nowotworów masywu szczękowo-
-sitowego najczęściej rozpoznawany jest rak płaskonabłonkowy 
rogowaciejący (40–50%); nierogowaciejący stanowi poniżej 10%. 
Występują również raki gruczołowe: gruczolakorak, rak gruczo-
łowo-torbielowaty, rak niskozróżnicowany. Spośród innych typów 
nowotworów najczęstsze są: chłoniaki (>10%), czerniaki oraz ner-
wiak węchowy zarodkowy [1, 3, 5, 11, 12, 13].

TNM dla nowotworów złośliwych MSS wyróżnia dwie odręb-
ne klasyfikacje cechy T: (1) dla guzów wywodzących się z zatoki 
szczękowej oraz (2) guzów biorących początek w jamie nosowej 
i sitowiu. Nie ma określonej klasyfikacji cechy T dla nowotworów 
pochodzących z zatok czołowych oraz klinowych [11].

Leczenie uzależnia się od stopnia zaawansowania oraz umiejscowie-
nia guza. Metodą z wyboru jest jego chirurgiczna resekcja. Zarów-
no według rekomendacji National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN), jak i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, raki zatoki 
szczękowej w stopniu zaawansowania T1-T4 N0 powinny być leczone 
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ka została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego 
do szpitala z powodu: pogorszenia stanu ogólnego, gorączki do 
40 stopni Celsjusza, krwawienia z błony śluzowej górnego i dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego (INR 15,4) oraz ostrej niewydol-
ności nerek. Włączono antybiotykoterapię oraz przetoczono dwie 
jednostki koncentratu krwinek czerwonych. Chorą wypisano do 
domu z zaleceniem kontynuowania leczenia paliatywnego, chemio-  
i radioterapii. Wykonana ponownie TK zatok (po 3 miesiącach od 
pierwszego badania TK) wykazała progresję zmian rozrostowych: 
ekspansję nowotworu do zatoki czołowej po stronie prawej oraz 
osteolizy stoku po stronie prawej (Ryc. 1.).

W czwartym miesiącu od postawienia diagnozy pacjentka, u któ-
rej ból głowy cały czas się nasilał i wymagał zwiększania dawek 
leków opioidowych, sama zgłosiła się na konsultację do Kliniki 
Otolaryngologii WUM w celu rozpatrzenia możliwości lecze-
nia operacyjnego. 

gicznej w miejscu zamieszkania, gdzie powtórzono badanie TK 
z kontrastem. Uwidoczniło ono: masywne zgrubienie tkankowe 
w świetle prawej zatoki szczękowej, klinowej i sitowia po stronie 
prawej, częściową osteolizę przyśrodkowej ściany zatoki szczęko-
wej, podstawy wyrostka skrzydłowatego i skrzydła większego kości 
klinowej i odcinkowo przedniej ściany zatoki klinowej po stronie 
prawej. Zmiany uwypuklały się do przewodu nosowego środko-
wego i ograniczały drożność nozdrzy tylnych od góry. 

Podjęto decyzję o pobraniu wycinka z guza. W badaniu histopa-
tologicznym rozpoznano raka płaskonabłonkowego rogowacieją-
cego zatok przynosowych G1.

Ze względu na zaawansowanie miejscowe nowotworu chorą zdys-
kwalifikowano wówczas z leczenia operacyjnego i zalecono radio-
terapię oraz chemioterapię cisplatyną i fluorouracylem (schemat 
PF). W trakcie leczenia, po drugim kursie chemioterapii, pacjent-

ryc. 1.  Poprzeczne skany tomografii komputerowej zatok pacjenta 1. uwidoczniły masy guza zajmujące: jamę nosową, zatokę szczękową i sitowie po stronie prawej (1a.) oraz 
zatokę klinową prawą i destrukcję stoku po stronie prawej (1b.).

ryc. 2.  Badanie rezonansu magnetycznego zatok przynosowych pacjenta 1. uwidoczniło: rozległy naciek jamy nosowej, zatoki szczękowej i sitowia po stronie prawej o wymiarach 
4x7 cm, naciekający dół skrzydłowo-podniebienny i dół podskroniowy – skan poprzeczny (2a.), skan czołowy (2b.), wnikający do zatoki klinowej prawej z destrukcją jej 
ściany bocznej i dolnej (2c.).
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dochodząc do podniebienia twardego, zajmuje sitowie przednie 
i tylne do podstawy czaszki, przechodząc na dolną ścianę oczo-
dołu i wnika do dołu skrzydłowo-podniebiennego. Naciek obej-
mował również nerw podoczodołowy, zatokę klinową i stok. Sko-
agulowano tętnicę szczękową. Guz usunięto do poziomu otworu 
okrągłego w kawałkach. 

Usuwając masy nowotworu odsłonięto oponę przedniego dołu 
czaszki i stożek oczodołu, które nie były makroskopowo zmienione. 
Nacieczoną warstwę kości stoku zniesiono frezą do granicy ma-
kroskopowo zdrowej kości. Odsłonięto tętnice szyjną wewnętrzną. 

Błonę śluzową przegrody nosa wykorzystano do zaopatrzenia 
ubytku tkanek na podstawie czaszki i pokrycia odsłoniętej kości 
stoku. Jamę pooperacyjną wyłożono oksycelem. Okolicę otworu 
okrągłego uszczelniono klejem tkankowym. Okres pooperacyj-
ny przebiegał bez powikłań. Dolegliwości bólowe ustąpiły. Chorą 
skierowano do uzupełniającego leczenia radioterapią w miejscu za-
mieszkania. Obecnie pozostaje w obserwacji od 2 lat bez wznowy. 

Przypadek 2.
70-letni pacjent zgłosił się na ostry dyżur do Kliniki Otolaryngo-
logii WUM z powodu trwających od 3 miesięcy bólów głowy, na-
wracających krwawień z nosa i niedrożność nosa po stronie lewej. 
Pomimo stosowanych sterydów donosowych i antybiotyków, dole-
gliwości nie ustępowały. W badaniu przedmiotowym uwidoczniono 
masę guza wypełniającą całkowicie jamę nosową po lewej stronie. 

W wykonanym badaniu TK zatok stwierdzono polipowatą masę 
w lewej zatoce klinowej, czołowej, komórkach sitowia i przewo-
dach nosowych po stronie lewej. Masa uwypuklała się także do 
lewej zatoki szczękowej i do przewodu nosowego środkowego po 
stronie prawej. Przyśrodkowe ograniczenia kostne lewego oczodo-
łu były ścieńczałe. Przegroda nosowa, kostne struktury małżowin 
nosowych i komórek sitowia po stronie lewej były prawie całkowi-
cie niewidoczne. Nie zaobserwowano także przyśrodkowej ścia-
ny lewej zatoki szczękowej i górnych ograniczeń kostnych części 
komórek sitowia. Zaplanowano hospitalizację, wykonano badanie 
MR, które wykazało: nieprawidłową masę zlokalizowaną wewnątrz-
czaszkowo u podstawy lewego płata czołowego oraz wypełniającą 
jamę nosową po stronie lewej. Łączne wymiary zmiany wynosiły 
72x59x30 mm. Guz modelował przegrodę nosową oraz przyśrod-
kową ścianę lewego oczodołu, bez cech naciekania. Stwierdzono 
zaleganie wydzieliny w zatokach szczękowej, czołowej i klinowej 
po stronie lewej oraz niewielkie zgrubienie błony śluzowej sito-
wia po stronie prawej. Wewnątrzczaszkowo guz uciskał lewy płat 
czołowy z niewielkim obrzękiem wokół. Poza tym nie stwierdzono 
innych nieprawidłowych ognisk ani cech patologicznego wzmoc-
nienia kontrastowego w strukturach mózgu. Na podstawie cech 
radiologicznych guza sugerowano rozpoznanie nerwiaka zarod-
kowego węchowego (esthesioneuroblastoma) (Ryc. 3.).

Zaplanowano zabieg chirurgicznej resekcji guza. Pobrano po-
więź szeroką uda po stronie prawej o średnicy około 6 cm i tkankę 
tłuszczową z powłok brzusznych. Zastosowano dostęp operacyj-
ny z cięcia nad linią lewego łuku brwiowego, przedłużając go na 
stronę prawą. Odsłonięto przednią ścianę zatoki czołowej lewej, 

W klinice wykonano badanie rezonansu magnetycznego (MR), 
które potwierdziło rozległość nacieku raka masywu szczękowo-
-sitowego po stronie prawej w stadium T4b, zgodne z opisem 
w ostatnim badaniu TK (Ryc. 2.). Po wyjaśnieniu chorej rozle-
głości planowanego zabiegu operacyjnego i możliwych powikłań 
pooperacyjnych, podjęto decyzję o resekcji chirurgicznej zmiany 
z dostępu Caldwella-Luca. Śródoperacyjnie stwierdzono, że guz 
wypełnia całą zatokę szczękową i nacieka jej dno, przyśrodkowo 

ryc. 3.  Badanie rezonansu magnetycznego zatok przynosowych pacjenta 2. 
uwidoczniło guz o wymiarach 72x59x30 mm, wypełniający jamę nosową po 
stronie lewej, modelujący przegrodę nosową oraz przyśrodkową ścianę lewego 
oczodołu, bez cech naciekania (3a.–b.). Guz naciekał przedni dół czaszki i jego 
wewnątrzczaszkowa część powodowała ucisk na lewy płat czołowy z niewiel-
kim obrzękiem wokół (3c.–d.).

ryc. 4.  Poprzeczne skany tomografii komputerowej głowy pacjenta 2. w okresie 
pooperacyjnym uwidoczniły dwa hipodensyjne obszary o wzmacniającej się 
torebce z pęcherzykami gazu w o wymiarach poprzecznych 58x35 mm (4a.) 
oraz 38x33 mm (4b.) z obecną strefę obrzęku.
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kowy podczołowy) [3, 20]. Do rekonstrukcji ubytków na podstawie 
czaszki wykorzystywana jest zwykle powięź szeroka uda. Techniki 
te wiążą się niestety z istotnymi  powikłaniami okołooperacyjny-
mi, których odsetek sięga nawet 36% [20]. Najbardziej istotnymi 
komplikacjami są: płynotok, prężna odma wewnątrzczaszkowa, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropień, ropniak, krwo-
tok (krwiak podtwardówkowy, krwotok śródmiąższowy), zespół 
czołowy, zaburzenie świadomości, śpiączka. Postępy w oprzyrzą-
dowaniu, obrazowaniu, kamerach wideo, nawigacji i metodach 
znieczulenia przyczyniły się w ciągu ostatnich dwóch dekad do 
rozwoju chirurgii endoskopowej i rozszerzenia jej wskazania rów-
nież na nowotwory złośliwe jamy nosowej i zatok. Opracowane 
dostępy przeznosowych kraniotomii (trans frontal, transcribri-
form, transplanar) umożliwiają endoskopową resekcję nowotwo-
rów naciekających nie tylko przednią część podstawy czaszki, ale 
również: szerzące się do zatoki jamistej (transsellar), naciekające 
stok (transclival) oraz wnikające do dołu podskroniowego i skrzy-
dłowo-podniebiennego [20]. Wykonywanie kraniotomii przezno-
sowych wymaga współpracy doświadczonego w leczeniu endosko-
powym zespołu otolaryngologa i neurochirurga. Wybór metody 
leczenia operacyjnego powinien być ustalany indywidualnie. Ko-
nieczne jest wyważenie korzyści i ryzyka metody otwartej vs en-
doskopowej w konkretnym zaawansowaniu guza, uwzględnieniu 
doświadczenia własnego, możliwości technicznych oraz oczekiwań 
pacjenta. Ważne jest, aby zespół operacyjny był przygotowany na 
konwersję z operacji endoskopowej na otwartą zależnie od sytuacji 
śródoperacyjnej. Nieliczni autorzy porównujący wyniki leczenia 
nowotworów złośliwych masywu szczękowo-sitowego przy użyciu 
obu metod podają podobną częstość występowania powikłań neu-
rologicznych, jednak wskazują na częstsze pojawianie się zakażeń 
rany pooperacyjnej u osób leczonych metodami otwartej chirur-
gii [21, 22]. Większość autorów jest zgodna, że radykalna resekcja 

otwarto ją i usunięto jej wyściółkę. Zniesiono tylną ścianę zato-
ki czołowej, otwarto sitowie przednie, uwidaczniając masy guza. 
Guz usuwano w kawałkach: najpierw z jamy nosowej, następnie 
odsłonięto opony przedniego dołu czaszki i zlokalizowano przed-
nią i tylną granicę części guza penetrującej wewnątrzczaszkowo. 
Preparując guz na granicy ze zdrową tkanką mózgu, usunięto go 
w całości. Założono dwie warstwy powięzi szerokiej: pierwszą 
wewnątrzoponowo, drugą zewnątrzoponowo i ustabilizowano 
klejem tkankowym. Zatoka czołowa została zobliterowana tkan-
ką tłuszczową. W badaniu histopatologicznym rozpoznano nisko 
zróżnicowanego raka. Barwienia immunohistochemiczne sugero-
wały sinonasal undifferentiated carcinoma. W okresie poopera-
cyjnym utrzymywano u pacjenta drenaż lędźwiowy przez 3 dni. 
W 15. dobie po operacji pacjent w stanie ogólnym dobrym został 
wypisany do domu. Skierowano go do uzupełniającego leczenia 
radioterapią. W badaniu TK przed rozpoczętym leczeniem stwier-
dzono w lewym płacie czołowym widoczne dwa hipodensyjne 
obszary o wzmacniającej się torebce z pęcherzykami gazu w ich 
obrębie o wymiarach poprzecznych 58x35 mm oraz 38x33 mm. 
Wokół zmian uwidoczniono rozległą strefę obrzęku. Wysunięto 
podejrzenie ropni mózgu. Chory był przytomny, w kontakcie, poza 
bólem głowy nie zgłaszał dolegliwości (Ryc. 4.). Ponownie przyję-
to go do Kliniki. Wykonano reoperację i drenaż ropni płata czoło-
wego. Pacjent wymagał długiej terapii antybiotykami dożylnymi. 
Zmiany zapalne wycofały się całkowicie po 12 tygodniach (Ryc. 5.). 
Mężczyzna otrzymał uzupełniające leczenie radioterapią. W kon-
trolnych badaniach po roku rozpoznano wznowę miejscową i skie-
rowano go na paliatywną chemioterapię.

dySkuSJa

Rozpoznanie nowotworu MSS w zaawansowanym stadium zmniej-
sza szanse pacjenta na powrót do pełnego zdrowia. Objawy nowo-
tworów rozrastających się w tej okolicy są niecharakterystyczne 
– przypominają przewlekłe zapalenie zatok przynosowych i tak są 
leczone przez długi okres. Według piśmiennictwa późna wykry-
walność guzów masywu szczękowo-sitowego wynika z ich cech 
biologicznych oraz anatomicznej charakterystyki zajmowanego 
obszaru, a nie z zaniedbań w procesie diagnostycznym. Udowod-
niono, że mimo rozwoju metod diagnostycznych, na przestrzeni 35 
lat nie wzrosła wykrywalność wczesnych zmian nowotworowych 
w obrębie jamy nosowej i zatok przynosowych [7]. Jednak w po-
pulacji duńskiej zauważono wzrost 5-letniego przeżycia chorych 
z 46% w latach 1980–1984 do 65% w 2010–2014. Jako przyczyny 
tego zjawiska autorzy wskazują: poprawę dostępu do diagnostyki 
oraz rozwój metod terapeutycznych [19].

Obecnie szansą na zwiększenie odsetka zmian nowotworowych 
w obrębie jamy nosowej i nosogardła wykrywanych na wczesnym 
etapie zaawansowania może być rozpowszechnienie badania en-
doskopowego w praktyce ambulatoryjnej. Bardzo ważne z punktu 
widzenia klinicznego są badania nad skutecznością stosowanych 
metod leczenia w celu wypracowania optymalnych zaleceń po-
stępowania. Złotym standardem w chirurgii nowotworów masy-
wu szczękowo-sitowego w przypadku zajęcia podstawy czaszki 
są dostępy zewnętrzne (rynotomia boczna i podwargowe) oraz 
czaszkowo-twarzowe (kraniotomia czołowa, dostęp przezczasz-

ryc. 5.  Poprzeczny skany tomografii komputerowej głowy pacjenta 2. Bez obecności 
ropnia mózgu, z widocznym poszerzeniem rogu przedniego lewej komory 
bocznej w wyniku retrakcji po przebytym ropniu.
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pacjentów u 76% nie zaobserwowano miejscowej wznowy w trak-
cie 2-letniej obserwacji [27]. Jednak ze względu na poważne po-
wikłania w postaci: martwicy tkanki mózgowej, neuropatii nerwu 
wzrokowego czy martwicy kości, opisywana metoda nadal wyma-
ga badań i udoskonalenia [27]. 

Poszukiwane są również nowe wskaźniki prognostyczne, które 
pomogłyby w indywidualizacji terapii u chorych z nowotwora-
mi MSS. Szansę na poprawę długości przeżycia pacjentów może 
stwarzać immunoterapia oraz terapia celowana, stąd wielu bada-
czy poszukuje obecnie punktów uchwytu dla takich nowych tera-
pii. Zauważono, że ekspresja niektórych biomarkerów, takich jak: 
EGF, białko P16 oraz surwiwina, wiąże się z lepszą odpowiedzią 
na chemioterapię nowotworów MSS [17]. Lopez i wsp., wzorując 
się na schematach postępowania w raku jelita grubego, wysunęli 
hipotezę, iż obecność mutacji białek KRAS i BRAF może być ne-
gatywnym czynnikiem predykcyjnym dla terapii przeciwciałami 
anty-EGFR [28]. Rydberg i wsp. wykazali istotność kompleksu 
toll-like receptor family (TLR), jako celu dla przeciwnowotwo-
rowej immunoterapii raka płaskonabłonkowego jamy nosa i za-
tok przynosowych [29].

PodSuMowanie

Nowotwory MSS są rzadkie i niejednorodne histologicznie. Stwa-
rzają wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne zarówno dla otory-
nolaryngologa, jak i onkologa. Decyzje terapeutyczne kompliku-
ją agresywność guza i położenie w pobliżu krytycznych struktur 
anatomicznych (oczodół, podstawa czaszki). Rzadkość występo-
wania i różnorodność histologiczna sprawiają, że trudno przepro-
wadzić badania prospektywne, a przez to zalecenia terapeutyczne 
nie są jednoznacznie ustalone. Nowotwory MSS są rzadkimi, ale 
bardzo źle rokującymi nowotworami, dlatego u pacjentów z ob-
jawami zapalenia zatok przynosowych, krwistą wydzieliną z nosa 
i/lub bólem głowy należy zawsze rozważyć możliwość występowa-
nia nowotworu, zwłaszcza jeśli objawy występują jednostronnie, 
a pacjent był narażony na czynniki ryzyka. Postępowanie jest mul-
tidyscyplinarne. Konieczne są dalsze badania z dłuższą obserwacją 
w poszczególnych typach histologicznych. Wpływ dostępu opera-
cyjnego, chemoterapii neoadjuwantowej, nowych technik radiote-
rapeutycznych (IMRT, terapii protonowej) i innowacyjnych metod 
leczenia (immunoterapia, terapie celowane) pozostaje do ustalenia.

złośliwych nowotworów MSS jest najistotniejszym czynnikiem ro-
kowniczym, ale podkreśla równocześnie konieczność rozważenia 
leczenia uzupełniającego u większości chorych [17, 20–22]. Pare 
i wsp. wskazali korzyści płynące z multimodalnej terapii nowotwo-
rów MSS, obejmującej neoadjuwantową chemioterapię, szeroką 
resekcję chirurgiczną z rekonstrukcją i adjuwantową radioterapią 
z lub bez chemioterapii [23]. Podkreślają, że rokowanie w rakach 
płaskonabłonkowych tej lokalizacji zależy od zajęcia krytycznych 
struktur, takich jak: oczodół, dół podskroniowy, podstawa czasz-
ki, poprzez ograniczenie możliwości szerokiej resekcji z optymal-
nym marginesem [23]. 

Robin i wsp. w badaniu retrospektywnym obejmującym ponad 
11 tysięcy pacjentów zauważyli pozytywną korelację między wzro-
stem wartości T oraz N, a gorszym przeżyciem całkowitym [24]. 
Wykazali również, że leczenie operacyjne w połączeniu z adju-
wantową radioterapią oraz adjuwantową chemioterapią wiąże się 
z mniejszym ryzykiem wznowy w porównaniu do zastosowania 
jedynie leczenia operacyjnego. Natomiast terapia neoadjuwantowa 
wiąże się z lepszym przeżyciem całkowitym [24]. Badano również 
czynniki wpływające na osiągnięcie negatywnych marginesów chi-
rurgicznych i wykazano, że wraz ze wzrostem cechy T spada szansa 
na radykalną resekcję guza. Natomiast neoadjuwantowa chemiora-
dioterapia istotnie statystycznie zwiększyła odsetek negatywnych 
marginesów chirurgicznych. Zastosowanie neoadjuwantowej ra-
dio- lub chemioterapii nie miało wpływu na rozległość resekcji 
w trakcie leczenia operacyjnego [24]. Obecnie stosowane nowe 
metody radioterapii, tj.: trójwymiarowa konformalna radioterapia, 
radioterapia o modulowanej intensywności oraz radioterapia ce-
lowana, są standardem w wielu ośrodkach radioterapeutycznych, 
zajmujących się leczeniem nowotworów naciekających podstawę 
czaszki [25]. Uwagę zwraca coraz powszechniejsze stosowanie 
terapii protonowej. Rzetelne wyniki badań klinicznych, oceniają-
cych skuteczność tej techniki u pacjentów z nowotworami MSS, 
nie są jeszcze dostępne [26]. 

Nowoczesną metodą, która wiążę się z mniejszą traumatyzacją 
okolicznych tkanek niż leczenie operacje, jest robotyczna stereo-
taktyczna radiochirurgia. Polega ona na zastosowaniu działania 
promieni jonizujących, wychodzących z wielu różnych miejsc 
i precyzyjnie skupionych w jednym punkcie. Ozyigit i wsp. opisali 
grupę pacjentów z nowotworami MSS, która była leczona z uży-
ciem robotycznej stereotaktycznej radiochirurgii. Wśród leczonych 
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