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StreSzczenie:    Wstęp: Naczyniakowłókniak młodzieńczy jest rzadkim, niezłośliwym guzem naczyniowym wychodzącym z noso-
gardła. Leczeniem z wyboru jest operacja. W ostatnich latach duże znaczenie w leczeniu chirurgicznym tego guza 
mają techniki przeznosowe. 

  cel: Celem pracy było przedstawienie naszego doświadczenia w operacjach naczyniakowłókniaka z dostępu prze-
znosowego mikroskopowego. 

  Materiał i metody: U 10 chorych guz usunięto przez nos przy użyciu mikroskopu, po wykonaniu badań obrazo-
wych i angiografii tętnicy szyjnej. Embolizację tętnic zasilających guz wykonano przed operacją u siedmiu chorych. 
Dokonano retrospektywnego przeglądu dokumentacji medycznej pacjentów operowanych tą metoda. Głównym 
miernikiem wyniku leczenia było występowanie powikłań i nawrotów. 

  Wyniki: Według klasyfikacji Andrewsa w grupie znajdowało się dwóch chorych z guzem w stadium I, sześciu cho-
rych w stadium II i dwóch chorych z guzem w stadium IIIA. Obserwacja dziewięciu chorych przez 6–11 lat nie wyka-
zała nawrotu guza. U jednego chorego z guzem IIIA wystąpił nawrót do tyłu od wyrostka skrzydłowatego i został 
usunięty w całości. U żadnego chorego nie wystąpiły powikłania ani podczas, ani po operacji. 

  Wniosek: Przeznosowy dostęp mikroskopowy jest dobrym dojściem do usunięcia naczyniakowłókniaka nosogar-
dła w stadium I-IIIA.

SłoWa kluczoWe: naczyniakowłókniak nosogardła, resekcja przeznosowa mikroskopowa

abStract:   introduction: Juvenile nasophryngeal angiofibroma (JNA) is a rare, benign, vascular tumor originating in the naso-
pharynx. The treatment of choice for JNA is surgical excision. In the recent years, the surgical management has been 
greatly influenced by the use of transnasal endoscopic technique. 

  the aim: The aim of the study was to present our experience with the transnasal microscopic removal of JNA. 

  Material and methods: Ten patients with JNA aged 12-17 underwent diagnostics imaging and transnasal micro-
scopic tumor excision. Medical records of patients were retrospectively reviewed. The main outcome measures were 
complications and recurrences. Preoperative embolization of feeding vessels was performed in 7 patients. 

  results: According to Andrews’ classification, the group included 2 stage I patients, 6 stage II patients and 2 stage IIIA 
patients with extensive occupation of the infratemporal fossa. 9 patients had no recurrence in 6-11 years follow up. 
One stage IIIA patient had a recurrence posteriorly to the pterygopalatine process and it was completely removed. No 
complications during or after surgery occurred. 
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medycznej 10 chłopców w wieku 12–17 lat operowanych z po-
wodu naczyniakowłókniaka nosogardła w latach 2007–2012 
w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie. Wszyscy zgłaszali upośle-
dzenie drożności nosa trwające 1–3 lata, u siedmiu z nich wy-
stępowały krwawienia z nosa. 

U wszystkich pacjentów wykonana została rynoskopia przed-
nia i tylna, u siedmiu chorych tomografia komputerowa (TK) 
z kontrastem, u trzech rezonans magnetyczny (MR). Wszyscy 
chłopcy na 1–2 dni przed operacją mieli wykonaną angiogra-
fię tętnicy szyjnej zewnętrznej i wewnętrznej po stronie guza, 
siedmiu – embolizację tętnic zaopatrujących guz.

technika operacji

Guz u wszystkich 10 chorych usunięto z dojścia przez jamę 
nosową przy pomocy mikroskopu. U większości pacjentów 
usuwano przednią część małżowiny środkowej. Jeżeli guz wni-
kał do zatoki klinowej lub dołu skrzydłowo-podniebiennego, 
otwierano zatokę klinową powyżej guza po jego uciśnięciu. 
U chorych z guzem w dole skrzydłowo-podniebiennym lub 
podskroniowym wykonywano szeroką antrostomię środko-
wą, usuwano tylną ścianę zatoki szczękowej, mobilizowano 
wypustkę boczną guza, a następnie usuwano cały guz. Usu-
nięcie dużego guza w bloku przez jamę nosową nie było moż-
liwe (Ryc. 1) i wymagało przesunięcia oddzielonego guza do 
części ustnej gardła i usunięcia go przez jamę ustną.  Krwawie-
nie zaopatrywano za pomocą koagulacji i tamponady tylnej.

Wyniki

Radiologiczne badania obrazowe wykazały obecność guza 
w nosie i nosogardle u wszystkich chorych, u siedmiu pacjen-
tów – w zatoce klinowej, u trzech – w dole skrzydłowo-pod-
niebiennym. U dwóch chorych guz wnikał do dołu podskro-
niowego (Ryc. 2, Ryc. 3). U jednego z nich wystąpił nawrót guza 
do tyłu od wyrostka skrzydłowatego. Nawrót usunięto z doj-
ścia podwargowego przezantralnego, po usunięciu wyrostka 
skrzydłowatego. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosił 6–16 
lat. Przez ten czas w badaniach obrazowych nie stwierdzono 
cech wznowy (Ryc.  4). Według klasyfikacji Andrewsa [Tab. I]
dwóch chorych miało guz w stadium I zaawansowania, sze-

WStęp

Naczyniakowłókniak młodzieńczy jest to rzadki, bogato una-
czyniony nowotwór łagodny, który stanowi mniej niż 0,05% 
wszystkich nowotworów głowy i szyi [20]. Klasyczna triada 
objawów klinicznych to jednostronna niedrożność nosa, na-
wracające krwawienia z nosa oraz guz w nosie i części nosowej 
gardła u chłopców w okresie dojrzewania. Pierwotnym miej-
scem rozwoju nowotworu jest okolica otworu skrzydłowo-pod-
niebiennego. Początkowo guz rośnie w jamie nosowej i noso-
gardle. Dalej szerzy się drogą naturalnych szczelin i otworów 
twarzoczaszki, lub przez niszczenie kości, i może objąć zatoki 
przynosowe, dół skrzydłowo-podniebienny i podskroniowy, 
oczodół, oraz wnikać do jamy czaszki [18]. Teorie na temat 
pochodzenia zmiany uwzględniają rozrost nowotworowy, 
malformację naczyniową, hamartoma, łagodną proliferację 
pozostałości splotu naczyniowego, powstającego przy niecał-
kowitej regresji pierwszej tętnicy skrzelowej [3, 22]. Pod wzglę-
dem histopatologicznym nowotwór ten jest łagodną zmianą 
pozbawioną torebki, zbudowaną z włóknistego podścieliska 
i nieprawidłowych naczyń krwionośnych. Naczynia pozbawio-
ne włókien mięśniowych odpowiadają za obfite krwawienia.

Główną metodą leczenia naczyniakowłókniaka jest chirur-
giczna resekcja zmiany. Radioterapia [1, 19] i chemioterapia 
pozostają na dalszym planie [9, 21]. Guz jest zaopatrywany 
głównie przez tożstronną tętnicę szczękową, ale w zaawanso-
wanych nowotworach unaczynienie może zarówno od strony 
przeciwnej, jak i od tętnicy szyjnej wewnętrznej. Identyfikacja 
źródeł unaczynienia i ich przedoperacyjna embolizacja są in-
tegralną częścią postępowania leczniczego. W chirurgii tego 
nowotworu ma zastosowanie szereg otwartych technik ope-
racyjnych, stosowanych zależnie od rozległości guza [1, 4 , 8, 
10], a także popularna w ostatnich latach mało inwazyjna re-
sekcja endoskopowa [1, 4, 5, 11].

Celem pracy była ocena przeznosowego dostępu mikroskopo-
wego do naczyniakowłókniaka nosogardła. Przeprowadziliśmy 
ją na podstawie przebiegu zabiegu, a następnie kilkuletniej ob-
serwacji pacjentów.

Materiał i Metody

Badanie przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji 

 conclusion: Transnasal microscopic excision is an effective approach to resect stage I-IIIA JNA.

keyWordS:  nasopharyngeal angiofibroma, transnasal microscopic resection



www.otolaryngologypl.com32

artykuł oryginalny / original article

ściu pacjentów w stadium II (zajęcie zatoki lub dołu skrzydło-
wo-podniebiennego) i dwóch chorych w stadium IIIA (zajęcie 
dołu podskroniowego) [2]. Podczas zabiegu, ani po operacji nie 
obserwowano u chorych żadnych powikłań.

dySkuSja

Przez wiele lat głównym (i uniwersalnym) sposobem usuwa-
nia naczyniakowłókniaka nosogardła była rynotomia boczna 
z dojścia zewnętrznego. Po zabiegu pozostawała blizna na 
twarzy i czasem zapadnięcie policzka. Z czasem rynotomia 
została zastąpiona dojściem przezpodniebiennymm, do mniej-
szych guzów [10], i dojściem podwargowym transantralnym 
(sublabial degloving) do większych [1]. Poważnym problemem 
była operacja guzów wnikających do jamy czaszki, najczęściej 
do dołu środkowego. Mniejsze wypustki wewnątrzczaszkowe 
usuwano z dojść przednich. Do usunięcia większych wypu-
stek z dołu środkowego Fisch [2, 8] wprowadził dojście przez 
dół podskroniowy.

Ważnym osiągnięciem w chirurgii nosa i zatok przynosowych 
był dostęp przez jamę nosową. Pierwsze takie operacje dotyczy-
ły patologii zapalnych i wykonywano je przy użyciu endosko-
pu w przewlekłym zapaleniu zatok z polipami nosa [13] oraz 
w brodawczaku odwróconym [12]. Doniesienia na temat dostę-
pu wewnątrznosowego mikroskopowego są nieliczne, ale me-
toda ta jest opisywana jako bezpieczna i skuteczna w leczeniu 
centralnie położonych guzów nosa i zatok, a także w dekom-
presji oczodołu i zamykaniu płynotoku mózgowo-rdzeniowe-
go [15]. Wyzwaniem było zastosowanie dojścia przeznosowe-
go w operacjach bogato unaczynionego naczyniakowłókniaka 
nosogardła. Początkowo w ten sposób usuwano guzy małe 
i średnie [7, 23]. Do operacji dużych guzów stosowano doj-
ścia otwarte lub otwarte wspomagane techniką endoskopową 
[4, 5, 11]. Postęp technologiczny oraz rosnące doświadczenie 
chirurgów w technikach przeznosowych sprawiają, że zakres 
wskazań do tych metod poszerza się i dojścia zewnętrzne stoso-
wane są obecnie rzadziej. Część chirurgów usuwa metodą en-
doskopową także guzy z dużą wypustką w dole podskroniowym 
i z wypustką w jamie czaszki [16, 17]. W naszym ośrodku do-

stęp przeznosowy z użyciem mikroskopu był skuteczną metodą 
operacyjną u wszystkich pacjentów z guzami w stadium I i II 
wg Andrewsa, a także u jednego chorego z rozległą wypustką 
w dole podskroniowych (IIIA). Usunięcie guza z jamy czasz-
ki jest często procedurą wieloetapową, czasem wymagającą 
dwóch lub nawet czterech etapów operacji [24].

Przed operacją przeznosową większość ośrodków stosuje em-
bolizację tętnic zaopatrujących guz, aby poprawić widoczność 
w polu operacyjnym. Część autorów rezygnuje z przedopera-
cyjnej embolizacji [7], zwłaszcza w przypadku małych guzów, 
taka sytuacja miała miejsce u trzech naszych chorych. Do zalet 
dojścia przeznosowego należą: mniejsza utrata krwi podczas 
zabiegu oraz małe ubytki szkieletu twarzoczaszki [5, 7]. Ope-
racja przy użyciu mikroskopu niesie korzyści w postaci możli-
wości zmian powiększeń pola operacyjnego, a także umożliwia 

ryc. 1.  Badanie TK po podaniu środka kontrastowego, projekcja osiowa: ulegający 
wzmocnieniu kontrastowemu guz w części nosowej gardła (stadium I). 

tab. i.  System klasyfikacji stanu zaawansowania naczyniakowłókniaka młodzieńczego.

andreWS i WSp., 1989 [2]

(I) Guz ograniczony do nosogardła i jamy nosowej. Destrukcja kości niewielka lub ograniczona do otworu klinowo-podniebiennego.

(II) Guz wnika do dołu skrzydłowo-podniebiennego lub zatoki szczękowej, sitowej lub klinowej z destrukcją kości.

(III)  A. Guz wnika do dołu podskroniowego lub oczodołu bez inwazji wewnątrzczaszkowej. 
B. Guz wnika do dołu podskroniowego lub oczodołu z inwazją zewnątrzoponową (okołosiodłową) do jamy czaszki.

(IV)  A. Guz wewnątrzczaszkowy wewnątrzoponowy bez zajęcia zatoki jamistej, siodła tureckiego lub skrzyżowania wzrokowego. 
B. Guz wewnątrzczaszkowy wewnątrzoponowy z zajęciem zatoki jamistej, siodła tureckiego, skrzyżowania wzrokowego.
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może wynikać z leczenia tą metodą małych guzów. W naszej 
grupie nawrót wystąpił u jednego chorego z guzem w stadium 
IIIA. Wcześniejsze nasze badania [25] wykazały, że wznowy 
występują istotnie częściej w guzach rosnących do tyłu od wy-
rostka skrzydłowatego. 

Boghani i wsp. [4] opublikowali przegląd 87 publikacji przed-
stawiających wyniki operacji 1047 chorych trzema metodami: 
przeznosową endoskopową, otwartą wspomaganą endosko-
pem i metodami otwartymi. 

W operacjach endoskopowych utrata krwi i odsetek nawro-
tów były mniejsze niż w operacjach otwartych. Jednak częstość 
nawrotów po operacjach endoskopowych i otwartych nie róż-
niły się istotnie, gdy porównano je w grupach o jednakowym 
stopniu zaawansowania. Także Cloutier i wsp. [6] podają, że 
odsetki nawrotów i powikłań w grupie chorych z dominu-
jącym dojściem endoskopowym były podobne jak w grupie, 
w której przeważały dojścia otwarte. Zatem wystąpienie na-
wrotu po operacji zależy bardziej od rozległości nowotworu 
(zwłaszcza obecności wypustki wewnątrzczaszkowej) niż typu 
dostępu [24]. Jeżeli guz zajmuje bardzo ważne struktury, jak 
tętnica szyjna wewnętrzna lub skrzyżowanie nerwów wzro-
kowych, część autorów pozostawia tu resztki guza do leczenia 
metodą radioterapii stereotaktycznej [1, 16].

WnioSek

Przeznosowy dostęp mikroskopowy jest dobrym dojściem 
do usunięcia naczyniakowłókniaka nosogardła o zaawansowa-
niu I-IIIA według Andrewsa.

pracę dwuręczną w nosie i w zatokach. Technika endoskopowa 
daje szersze pole widzenia (widzenie pod kątem, „za rogiem”), 
a trzymanie endoskopu przez asystenta również pozwala ope-
ratorowi na pracę dwuręczną.

Ważnym miernikiem oceniającym rodzaj dojścia jest odsetek 
poważnych powikłań i nawrotów po operacji. Nawrót jest zwy-
kle następstwem pozostawienia resztek guza podczas pierw-
szego zabiegu. El Sharkawy i wsp. [7] podają dwa przypadki 
(11%) nawrotów po operacji 10 chorych. Kopeć i wsp. [14] 
stwierdzili jeden (10%) nawrót w grupie 10 chorych po ope-
racji przeznosowej endoskopowej. Mały odsetek nawrotów 

ryc. 2.  Badanie TK po podaniu środka kontrastowego, projekcja osiowa: ulegający 
wzmocnieniu kontrastowemu rozległy guz stadium IIIA. 

ryc. 4.  Badanie MR, projekcja czołowa, u chorego 2 lata po usunięciu guza 
w stadium II: ubytek dna zatoki klinowej, brak cech wznowy guza.

ryc. 3.  Pooperacyjne zdjęcie usuniętego guza w stadium IIIA.
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