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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Celem pracy była analiza częstości występowania brodawczaka odwróconego w obrębie nosa i zatok 
przynosowych u chorych operowanych techniką endoskopową w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, 
Audiologii i Foniatrii. 

  Materiał i metody: W latach 2006–2016 z powodu chorób zatok przynosowych operowano w klinice 3574 chorych. 
Podstawą kwalifikacji do leczenia były: wywiad, badanie przedmiotowe i tomografia komputerowa zatok przynoso-
wych w trzech płaszczyznach oraz badania laboratoryjne. Materiał opracowano na podstawie analizy danych z histo-
rii chorób. Analizie poddano wiek chorych, płeć, wyniki badania histopatologicznego zmian patologicznych usunię-
tych w czasie operacji. 

  Wyniki: W badanym materiale wśród 3574 pacjentów operowanych techniką endoskopową z powodu przewlekłych zmian 
zapalnych, u 80 z nich (2,23%) – w tym u 31 kobiet (38,75%) i u 49 mężczyzn (61,25%) – na podstawie badania histopato-
logicznego postawiono rozpoznanie brodawczaka odwróconego. Największą grupę stanowili chorzy w  wieku 60–70 lat 
(12,5% kobiet i 15% mężczyzn) oraz 50–60 lat (w tej grupie było 5% kobiet i 21,25% mężczyzn). W latach 2006–2016 każ-
dego roku przeprowadzano różną liczbę zabiegów endoskopowych – od 264 (7,38%) w 2013 roku do 355 (9,93%) w 2016 
roku. Liczba stwierdzonych brodawczaków odwróconych wahała się od 4 (1,23%) w 2007 roku oraz 2015 roku, do 12 (3,87%) 
w 2014 roku. W ostatnich 4 latach zaobserwowano wzrost występowania brodawczaków odwróconych. 

  Wnioski: Spośród 3574 pacjentów operowanych techniką endoskopową z  powodu przewlekłych zmian zapalnych, 
u  80 z  nich stwierdzono brodawczaka odwróconego, co stanowiło 2,23% wszystkich przypadków. Dlatego wszyscy 
chorzy, u których planowany jest zabieg endoskopowy z powodu zmian zapalnych i przerostowych, powinni mieć wy-
konane badanie fiberoskopowe. Wznowy brodawczaków odwróconych stanowiły 17,5% wszystkich przypadków i wy-
stępowały głównie u pacjentów ze współistniejącymi zmianami polipowatymi nosa i zatok przynosowych. Najbar-
dziej wartościową metodą pooperacyjnej kontroli jego wznowy okazało się badanie fiberoskopowe.

SŁOWA KLUCZOWE:   brodawczak odwrócony; chirurgia endoskopowa; zatoki przynosowe

ABSTRACT:   Introduction. The aim of this study was to analyse the occurrence of inverted papillomas of the nose and paranasal 
sinuses in patients that underwent endoscopic sinus surgery in our department. 

  Material and methods. Between 2006 and 2016, 3,574 patients underwent surgery due to paranasal sinus diseases. 
Patients were qualified for surgery based on medical history, computed tomography, and laboratory tests. Data were 
gathered from medical files, and they included age, sex, and histopathological diagnosis. 
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Brodawczak odwrócony jest nowotworem łagodnym, wywo-
dzącym się z nabłonka błon śluzowych nosa i zatok przyno-
sowych. Główne miejsca jego występowania to zatoka szczę-
kowa, sitowie oraz ściana boczna jam nosa.

Jest to nowotwór, który wyrasta z pozostałości błony Schneide-
ra, występującej w rozwoju embrionalnym, położonej na gra-
nicy nosa i zatok przynosowych. Charakterystyczny jest jego 
obraz histologiczny w postaci wrastania nowotworowo zmie-
nionego nabłonka w głąb podścieliska w postaci palczastych 
wypustek, co dało opisową nazwę brodawczaka odwróconego. 
Wymienione cechy histologiczne oraz miejscowo agresywny 
wzrost powodują duże trudności z jego doszczętnym usunię-
ciem i stosunkowo częste wznowy guza.

W codziennej praktyce laryngologicznej istotnym problemem 
klinicznym jest duża tendencja nowotworu do nawrotu po le-
czeniu operacyjnym.

Brodawczak odwrócony stanowi 0,5–4% pierwotnych guzów 
nosa [1, 2]. Występuje z częstotliwością 1,5 przypadków na 100 
000 osób, z przewagą pojawiania się u mężczyzn. Nowotwór 
ten występuje trzykrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet 
i dotyka najczęściej pacjentów między 40. a 60. rokiem życia.

Pod względem klinicznym cechuje się wysokim wskaźnikiem 
nawrotów, od 20% do 47% oraz miejscową złośliwością [3, 4]. 
Istnieje wzrost ryzyka nawrotu guza w przypadku niskiej ra-
dykalności usunięcia zmiany w trakcie zabiegu. Klasyfikacja 
Krouse’a [5] jest najczęściej stosowaną klasyfikacją brodaw-
czaka odwróconego w badaniach nad nowotworem (tab. I), 
uwzględniającą również złośliwość nowotworu [6, 7].

Etiologia brodawczaków nie jest ustalona jednoznacznie. Czyn-
nikami, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór 
są: infekcja HPV, alergia, przewlekłe zapalenie zatok, palenie 

papierosów, ekspozycja zawodowa na rozpuszczalniki che-
miczne oraz czynniki genetyczne [8, 9, 10]. Obecnie etiologia 
najczęściej wiązana jest z zakażeniem wirusem HPV typu 6, 
11, 16, 18. Średnio w 25% przypadków brodawczaka odwróco-
nego wykrywany jest materiał genetyczny wirusa.

Postać HPV 6 i 11 jest głównym podtypem wykrywanym w ma-
teriale brodawczaków odwróconych bez dysplazji lub z dyspla-
zją małego stopnia. Jednocześnie infekcja HPV 6 i 11 sprzy-
ja tendencji do nawrotu nowotworów. Większą skłonność do 
transformacji w kierunku nowotworu złośliwego – raka pła-
skonabłonkowego – wykazano w przypadkach wykrycia HPV 
typu 16 i 18, które występuje w około 10-15%.

Brodawczaki odwrócone, według danych z piśmiennictwa, 
mogą ulec zezłośliwieniu w 5–15% przypadków.

Celem pracy była analiza częstości występowania brodawczaka 
odwróconego w obrębie nosa i zatok przynosowych u chorych 
operowanych techniką endoskopową w Klinice Otolaryngolo-
gii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii.

  Results. Among 3,574 patients that underwent surgery due to chronic inflammatory changes, on histopathology, in-
verted papillomas were diagnosed in 80 patients, including 31 women (38.75%) and 49 men (61.25%). Most patients 
were aged 60-70 years (women, 12.5%; men, 15%) or 50-60 years (women, 5%; men, 21.25%). Between 2006 and 2016, 
the number of surgeries ranged from 264 (7.38%) in 2013 to 355 (9.93%) in 2016, and the number of inverted papillo-
mas ranged from 4 in 2007 and 2015 (1.23%) to 12 in 2014 (3.87%). Over the last 4 years of the study period, the inci-
dence of inverted papillomas increased. 

  Conclusions. Among 3,574 patients operated on due to chronic inflammatory changes, on histopathology, in-
verted papillomas were diagnosed in 80 cases (2.23%); thus, all patients qualified for endoscopic surgery due 
to inflammatory or hypertrophic changes should undergo rhino-fiberoscopy. Recurrence of inverted papillomas 
was observed in 17.50%, typically in patients with nasal polyps that co-occurred with inverted papillomas. We 
regard rhino-fiberoscopy as the most valuable method for detecting tumour recurrence in patients after surgery 
for inverted papillomas. 

KEYWORDS:  inverted papilloma; endoscopic surgery; paranasal sinuses

Tab I.  Klasyfikacja kliniczna brodawczaków odwróconych wg. Krouse’a [5] 
uwzględniająca złośliwość nowotworu.

KLASYFIKACJA KLINICZNA BRODAWCZAKÓW ODWRÓCONYCH WG. KROUSE’A

T1 Guz ograniczony całkowicie do jamy nosa, bez przejścia do zatok. 
Brak cech procesu złośliwego.

T2 Guz obejmujący kompleks ujściowo-przewodowy, przyśrodkową 
część zatoki szczękowej bądź zatoki sitowe, z lub bez zajęcia jamy 
nosa. Brak cech procesu złośliwego.

T3 Guz obejmujący boczną, dolną, górną, przednią lub tylną ścianę 
zatoki szczękowej, zatokę klinową lub zatokę czołową, z lub bez 
kryteriów T2. Brak cech procesu złośliwego.

T4 Guz obejmujący boczną, dolną, górną, przednią lub tylną ścianę 
zatoki szczękowej, zatokę klinową lub zatokę czołową, z lub bez 
kryteriów T2. Brak cech procesu złośliwego.



31OTOLARYNGOL POL 2017; 71 (6): 29-34

artykuł oryginalny / original article

MATERIAŁ I METODY

W Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audio-
logii i Foniatrii w latach 2006–2016 operowano 3574 chorych 
z powodu chorób zatok przynosowych. Podstawą kwalifikacji 
do leczenia były: wywiad, badanie przedmiotowe i tomogra-
fia komputerowa zatok przynosowych w trzech płaszczyznach 
oraz badania laboratoryjne. Materiał opracowano na podsta-
wie analizy danych z historii chorób. Analizie poddano wiek 
chorych, płeć, wyniki badania histopatologicznego zmian pa-
tologicznych usuniętych w czasie operacji. Do opracowania 
zakwalifikowano chorych, u których w badaniu histopatolo-
gicznym stwierdzono brodawczaka odwróconego.

WYNIKI

Wśród 3574 pacjentów operowanych techniką endoskopową 
z powodu przewlekłych zmian zapalnych, u 80 z nich – 31 ko-
biet (38,75%) i 49 mężczyzn (61,25%) w wieku 20–75 lat (średnia 
wieku 51,5 lat) – na podstawie badania histopatologicznego po-
stawiono rozpoznanie brodawczaka odwróconego. Największą 
grupę stanowili chorzy w wieku 60–70 lat (w grupie znalazło 
się 12,5% kobiet i 15% mężczyzn) oraz 50–60 lat (w tej grupie 
było 5% kobiet i 21,25% mężczyzn). Wysokie jego występowa-
nie obserwowano również w wieku powyżej 70 lat – odpowied-
nio po u 9 kobiet (11,25%) i 9 mężczyzn (11,25%), natomiast 
najrzadziej stwierdzany był w przedziale wiekowym 30–40 lat 
– odpowiednio u 6 mężczyzn (7,50%) oraz u 2 kobiet (2,50%) 
oraz grupie osób w wieku 20–30 lat – u 1 mężczyzny (1,25%)

Z zestawienia w tabeli III wynika, że w latach 2006–2016 co-
rocznie wykonywano od 264 zabiegów (7,38%) w 2013 roku do 
355 (9,93%) w 2016 roku, a liczba stwierdzonych w ich wyniku 
brodawczaków odwróconych wahała się od 4 (1,23%) w 2007 
roku i 2015 roku do 12 (3,87%) w 2014 roku. Na ogólną liczbę 
3574 zabiegów endoskopowych brodawczaki stanowiły 2,23%.

Najczęstszą lokalizacją brodawczaka odwróconego (tab. IV) były 
małżowina nosowa środkowa i zatoka sitowa – 28 przypadków 
(35%), małżowina nosowa środkowa i zatoka szczękowa – 21 przy-

padków (26,25%) oraz małżowina nosowa środkowa, zatoka sito-
wa i szczękowa – 18 przypadków (22,5%). Najrzadszą lokalizacją 
brodawczaka odwróconego – bo jedynie w 3 przypadkach (3,75%) 
– była małżowina nosowa środkowa, zatoka sitowa oraz klinowa.

W żadnym z analizowanych przypadków nie potwierdzono wy-
stępowania rzadko spotykanej złośliwej postaci brodawczaka 
odwróconego. W 77 przypadkach (96,25%) nowotwór wystę-
pował po jednej stronie, natomiast w 3 przypadkach (3,75%) 
po obydwu stronach nosa.

W okresie pooperacyjnym w badaniu fiberoskopowym lub 
endoskopowym wznowę brodawczaka odwróconego zaobser-
wowano u 14 chorych (17,5%). Pacjenci ci zostali zakwalifiko-
wani do reoperacji endoskopowej, a wynik histopatologiczny 
potwierdził wstępną diagnozę.

Wznowę brodawczaka odwróconego stwierdzano od 3 do 9 
miesięcy od zabiegu. Najwcześniej, bo 3 miesiące po opera-

Tab. II. Zestawienie pacjentów z brodawczakiem odwróconym ze względu na płeć i przedział wiekowy.

PŁEĆ 20–30 LAT 30–40 LAT 40–50 LAT 50–60 LAT 60–70 LAT POWYŻEJ 70 LAT ŁĄCZNIE

N % N % N % N % N % N % N %

Kobiety 2 2,50 - - 6 7,50 4 5,00 10 12,50 9 11,25 31 38,75

Mężczyźni 1 1,25 6 7,50 4 5,00 17 21,25 12 15,00 9 11,25 49 61,25

Łącznie 3 3,75 6 7,50 10 12,50 21 26,25 22 27,50 18 22,50 80 100,00

Tab. III.  Zestawienie zabiegów endoskopowych u pacjentów z brodawczakiem 
odwróconym w latach 2006–2016.

ROK LICZBA ZABIEGÓW 
ENDOSKOPOWYCH

LICZBA 
BRODAWCZAKÓW 
ODWRÓCONYCH

LICZNA ZABIEGÓW DO 
BRODAWCZAKÓW

N % N % N %

2006 292 8,17 5 6,25 292/5 1,71

2007 323 9,03 4 5,00 323/4 1,23

2008 329 9,20 7 8,75 329/7 2,12

2009 330 9,25 8 10,00 330/8 2,42

2010 345 9,65 9 11,25 345/9 2,60

2011 330 9,25 7 8,75 330/7 2,12

2012 346 9,68 9 11,25 346/9 2,60

2013 264 7,38 6 7,50 264/6 2,27

2014 310 8,67 12 15,00 310/12 3,87

2015 350 9,79 4 5,00 350/4 1,14

2016 355 9,93 9 11,25 355/9 2,53

Łącznie 3574 100,00 80 100,00 3574/80 2,23
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do 355 (9,93%) w 2016 roku, a liczba stwierdzonych brodawcza-
ków odwróconych wahała się od 4 (1,23%) w 2007 roku i 2015 
roku do 12 (3,87%) w 2014 roku. W ostatnich 4 latach zaobser-
wowano wzrost występowania brodawczaków odwróconych.

W polskim piśmiennictwie Starska i wsp. [14] przedstawili 16 
przypadków chorych z brodawczakiem odwróconym w ciągu 
4 lat obserwacji, a Osuch-Wójcikiewicz i wsp. [15] 18 przypad-
ków na przestrzeni 11 lat .

Z kolei w literaturze światowej Pasquini i wsp. [16] odnoto-
wali 89 przypadków pacjentów ze zdiagnozowanym brodaw-
czakiem odwróconym na przestrzeni 20 lat badań, natomiast 
Akkari i wsp. [17] 110 przypadków w czasie 21 lat.

Nie ma rozbieżności co do sposobu leczenia brodawczaka od-
wróconego, które jest wyłącznie operacyjne [18, 19, 20].

Dylemat stanowi natomiast wybór metody operacyjnej. Prze-
słankami do decyzji o zastosowaniu metody z dostępu zewnętrz-
nego lub endoskopowego są: wielkość guza, jego lokalizacja, 
rozległość oraz doświadczanie operatora. W ostatnich latach 
dzięki rozwojowi techniki endoskopowej i coraz większemu do-
świadczeniu operatorów, co wynika z częstości jej stosowania, 
w operacjach zatok przynosowych znacznie wzrósł dostępny 
obszar resekcyjności. Miernikiem skuteczności obu dostępów 
operacyjnych jest określenie częstości wznowy brodawczaka 
odwróconego po zastosowaniu każdego z nich [21, 22, 23]. 
Oczywiście wielu autorów podkreśla, że sukces operacyjny 
w dużej mierze zależy od zaawansowania klinicznego guza, 
a co za tym idzie prawidłowej kwalifikacji do odpowiedniego 
zakresu operacji. Obecnie wielu autorów, na podstawie ana-
lizy dużego materiału, nie stwierdza różnicy w skuteczności 
pomiędzy techniką endoskopową a dostępem zewnętrznym. 
Biorąc pod uwagę inne zalety techniki endoskopowej, stano-
wi ona metodę z wyboru w leczeniu brodawczaka odwróco-
nego zatok przynosowych zarówno przy pierwszej operacji, 
jak i przy usuwaniu wznowy [24, 25, 26].

W materiale własnym w przypadku 96,25% pacjentów brodaw-
czak odwrócony występował po jednej stronie, natomiast u 3 
chorych (3,75%) po obydwu stronach  nosa. W okresie poope-
racyjnym stwierdzono wznowę brodawczaka odwróconego – 
zaobserwowaną w badaniu fiberoskopowym lub endoskopo-
wym – u 22,5% chorych. Pacjenci ci zostali zakwalifikowani do 
reoperacji endoskopowej, a wynik histopatologiczny potwier-
dził  wznowę brodawczaka odwróconego.

Wznowę brodawczaka odwróconego stwierdzano od 3 do 9 mie-
sięcy od zabiegu. Najwcześniej, bo 3 miesiące po operacji, wzno-
wę brodawczaka odwróconego wykryto u 3 chorych (3.,75%), 

cji, wznowę brodawczaka odwróconego wykryto u 3 chorych 
(3.,75%), natomiast najpóźniej w 8. i 9. miesiącu odpowiednio 
u 4 (5%) i u 5 pacjentów (6,25%).

OMÓWIENIE I DYSKUSJA

Objawy kliniczne brodawczaka odwróconego nie są charakte-
rystyczne i zasadniczo nie różnią się od objawów przewlekłych 
zmian zapalnych nosa i zatok przynosowych. Szczególnie trudne 
we wczesnym wykryciu są brodawczaki odwrócone u pacjen-
tów po operacjach z powodu przewlekłych zmian zapalnych 
zatok przynosowych z polipami. Tomografia komputerowa 
zatok przynosowych jest najczęściej pierwszym badaniem, 
które może kierować podejrzenie występowania brodawcza-
ka odwróconego, gdyż jest najczęstszym, i obecnie niemalże 
rutynowo zlecanym, badaniem wykonywanym nie tylko przez 
otolaryngologów w przypadkach przewlekających się dolegli-
wości w obrębie zatok przynosowych. Niestety nie daje ona 
charakterystycznego obrazu w przypadkach brodawczaka od-
wróconego. Według wielu autorów tomografia komputerowa 
zazwyczaj sugeruje większą rozległość guza niż potwierdza 
to potem operacja [11, 12, 13]. Wydaje się, że lepszą metodą 
oceny rozmiarów guza jest rezonans magnetyczny, szczegól-
nie gdy penetruje on poza nos i zatoki przynosowe. Ostatecz-
ne rozpoznanie potwierdza jedynie badanie histopatologiczne.

W badanym materiale wśród 3574 pacjentów operowanych tech-
niką endoskopową z powodu przewlekłych zmian zapalnych, 
u 80 z nich (2,23%) – w tym u 31 kobiet (38,75%) i u 49 mężczyzn 
(61,25%) – na podstawie badania histopatologicznego postawio-
no rozpoznanie brodawczaka odwróconego. Największą grupę 
stanowili pacjenci w wieku 60–70 lat i 50–60 lat, odpowiednio 
12,5 % kobiet i 15% mężczyzn oraz 5% kobiet i 21,25% mężczyzn.

W latach 2006–2016 corocznie wykonywano w klinice różną 
liczbę zabiegów endoskopowych. Od 264 (7,38%) w 2013 roku 

Tab. IV.  Zestawienie pacjentów z brodawczakiem odwróconym w zależności od 
lokalizacji guza.

Lokalizacja brodawczaka odwróconego n %

Małżowina nosowa środkowa, zatoka sitowa, zatoka 
klinowa

3 3,75

Małżowina nosowa dolna, zatoka szczękowa 10 12,50

Małżowina nosowa środkowa, zatoka sitowa, zatoka 
szczękowa

18 22,50

Małżowina nosowa środkowa, zatoka szczękowa 21 26,25

Małżowina nosowa środkowa, zatoka sitowa 28 35,00

Łącznie 80 100,00
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Pomimo dołożenia wszelkiej staranności, zarówno w okresie 
diagnostycznym, jak i śródoperacyjnym, wznowy brodawczaka 
odwróconego są spotykane stosunkowo często i właściwie są 
cechą charakterystyczną tego guza. Według danych z piśmien-
nictwa wynoszą one 5–30%.

W przebiegu pooperacyjnym zalecamy pacjentom regularne, 
comiesięczne kontrolne badanie endoskopowe oraz kontrolną 
tomografię komputerową zatok przynosowych co 3 miesiące 
w ciągu pierwszego roku po operacji. 

WNIOSKI

Spośród 3574 pacjentów operowanych techniką endoskopo-
wą z powodu przewlekłych zmian zapalnych, u 80 pacjentów 
stwierdzono brodawczaka odwróconego, co stanowi 2,23% przy-
padków. Dlatego wszyscy chorzy kwalifikowani do planowego 
zabiegu endoskopowego z powodu zmian zapalnych i prze-
rostowych powinni mieć wykonane badanie fiberoskopowe.

Wznowy brodawczaków odwróconych stanowiły 17,5% przy-
padków i występowały u pacjentów głównie ze współistnie-
jącymi zmianami polipowatymi nosa i zatok przynosowych, 
a najbardziej wartościową metodą pooperacyjnej kontroli jego 
wznowy jest badanie fiberoskopowe.

natomiast najpóźniej w 8. i 9. miesiącu odpowiednio u 4 (5%) 
i u 5 pacjentów (6,25%).

Guz został usunięty w całości u 66 chorych (82,5%). Wznowy 
zaobserwowano u 17,5% pacjentów. Zwłaszcza te wczesne są 
następstwem tego, że resekcja nie była doszczętna ze wzglę-
du na współistniejące często zmiany polipowate. Powodzenie 
operacji usunięcia brodawczaka odwróconego zależy od tego, 
czy uda się dobrze wytyczyć granicę pomiędzy wystarczającym 
i bezpiecznym marginesem onkologicznym a możliwie ograni-
czoną destrukcją w obrębie nosa i zatok przynosowych. Dlate-
go już na etapie planowania zabiegu, w oparciu o wynik TK za-
tok przynosowych, należy ustalić najbardziej prawdopodobne 
miejsce przyczepu brodawczaka, szczególnie w przypadkach 
usuwania wznowy. W większości przypadków brodawczaki były 
usuwane wraz ze ścianą kostną prawdopodobnego przyczepu.  

Przy stosunkowo niewielkim brodawczaku odwróconym – no-
wotworze jednak niezłośliwym – zbyt duży radykalizm w za-
kresie operacji, szczególnie z dostępu zewnętrznego, wydaje się 
nieuzasadniony. Stąd metoda endoskopowa wydaje się techniką 
z wyboru. Ograniczeniem w jej zastosowaniu jest jedynie brak 
wystarczającego doświadczenia operatora, mogące prowadzić 
do mniejszej precyzji i staranności w usunięciu guza, co oprócz 
rodzaju histologicznego brodawczaka odwróconego jest głów-
nym powodem wznowy.
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