
1DOI: 10.5604/01.3001.0009.3736OTOLARYNGOL POL 2016; 70 (6): 1-5

artykuł oryginalny / original article

Wyniki leczenia brodawczaków 
odwróconych masywu szczękowo-sitowego 
(IPs) w zależności od techniki operacyjnej i 
krzywej uczenia się
Clinical outcomes of treatment of sinonasal inverted 
papillomas (IPs) depending on the surgical technique 
and learning curve

Roland ZydrońABDEF, Grażyna GreczkaBCD, Małgorzata WierzbickaADE

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Article history:  Received: 17.08.2016 Accepted: 25.09.2016 Published: 10.11.2016

STRESZCZENIE:    Wstęp: Wstęp: Brodawczaki odwrócone masywu szczękowo-sitowego (IPs) stanowią duże wyzwanie dla otoryno-
laryngologów. W ostatnich dekadach obserwowany jest wzrost liczby operacji endoskopowych a co za tym idzie  
- malejący odsetek zabiegów z dojścia zewnętrznego/podwójnego. Celem pracy była analiza odległych wyników lec-
zenia IP w zależności od zastosowanej metody operacyjnej.

  Materiał i metody: Retrospektywne badanie objęło grupę 69 pacjentów (28 kobiet i 41 mężczyzn) leczonych w latach 
2002–2012 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Spośród 
nich 47 poddanych zostało zabiegowi endoskopowemu, 16 – z dojścia podwójnego i 6 – z dostępu zewnętrznego. 

  Wyniki: U chorych leczonych endoskopowo odsetek wznów wynosił 32%, u pacjentów leczonych z dostępu pod-
wójnego/zewnętrznego – 64% (p=0,03306). W latach 2002–2006 po operacjach endoskopowych wznowy zaobser-
wowano u 75% pacjentów, natomiast w latach 2007–2012 –u 28%. Odsetek wznów nie zależał od wieku (p=0,087686), 
płci (p=0,42810), rodzaju objawów (p=0,20955), stopnia rozległości wg Krouse’a (p=0,23658). Zaobserwowano nato-
miast istotny wpływ położenia zmian względem płaszczyzny Ohngrena (p=0,004768) oraz występowanie guza w si-
towiu przednim (p=0,00416) na wystąpienie wznowy.

  Dyskusja: Operacje endoskopowe są efektywną metodą leczenia IP przy uwzględnieniu należytych wskazań i 
doświadczeniu operatora. 

SŁOWA KLUCZOWE:   brodawczak odwrócony, guzy masywu szczękowo- sitowego, chirurgia endoskopowa, rynologia, krzywa uczenia się

ABSTRACT:    INTRODUCTION: Sinonasal inverted papillomas (IPs) constitute a major challenge for ENT specialists. In the last decades, 
the number of endoscopic procedures has increased, while the percentage of external or double approach procedures has 
decreased. The aim of this study was to evaluate long-term IP treatment outcomes depending on applied surgical method. 

  MATERIAL AND METHODS: a retrospective study included 69 patients (28 women and 41 men) treated during 
2002–2012 at the Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology of the Poznań University of Medical 
Sciences. Of these patients, 47 underwent endoscopic procedure, 16 received a double procedure and six were sub-
ject to an external procedure. 
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  RESULTS: The recurrence rate in patients treated endoscopically was 32%, while among patients treated by the external/double 
approach it reached 64% (p = 0.03306). The recurrence rate after endoscopic surgery was 75% during 2002–2006, but  during 
2007–2012 amounted to 28%. There was no correlation between recurrence rate and age (p = 0.087686), gender (p = 0.42810), 
type of symptoms (p = 0.20955), or Krouse staging (p = 0.23658). The position relative to Ohngren’s plane (p = 0.004768) and tu-
mor location in the anterior ethmoid (p = 0.00416) were the factors significantly influencing the risk of relapse. 

  DISCUSSION: Endoscopic procedures are effective in IP treatment, although proper indications and surgeon expe-
rience should be taken into consideration. 
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WSTĘP

Brodawczaki odwrócone masywu szczękowo-sitowego (Inver-
ted Papilloma; IP) – pomimo iż są zaliczane do nowotworów 
łagodnych – stanowią duże wyzwanie terapeutyczne. Lecze-
niem z wyboru pozostaje chirurgia, w większości przypadków 
endoskopowa [1, 2]. Dużym problemem pozostaje nawrót cho-
roby, a kolejna operacja łączy się z dużo gorszą prognozą [3]. 
Celem pracy była analiza odległych wyników leczenia IP w za-
leżności od zastosowanej metody operacyjnej i prześledzenie 
„krzywej uczenia się”. 

MATERIAŁ I METODY

Retrospektywne badanie obejmowało grupę 69 chorych (28 
kobiet i 41 mężczyzn) leczonych z powodu brodawczaka 
odwróconego masywu szczękowo-sitowego w latach 2002–
2012 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pacjenci byli lecze-
ni trzema metodami operacyjnymi: operacją endoskopową, 
operacją z dostępu zewnętrznego oraz operacją z dostępu 
podwójnego.

W pracy przeanalizowano wiek i płeć pacjentów, lokalizację pier-
wotną zmian, stopień zaawansowania guza wg skali Krouse’a [4], 
zastosowaną metodę operacyjną oraz wystąpienie powikłań.

Głównym celem pracy była analiza występowania wznów 
względem zastosowanej metody operacyjnej. Kolejnym oce-
na krzywej uczenia się (w przypadku operacji endoskopo-
wych), dla oceny której przeanalizowano odsetek wznów 
w poszczególnych latach. Analizie poddano także wystą-
pienie wznowy względem wieku, płci, rodzaju objawów, lo-
kalizacji zmian, stopnia rozległości wg Krouse’a, położenia 
guza względem płaszczyzny Ohngrena. Analiza statystycz-
na została przygotowana za pomocą pakietu STATISTICA 
statistical package 10. Obliczenie poszczególnych związków 
przeprowadzono przy użyciu testu Chi-kwadrat, porówna-
nie różnic – za pomocą ANOVA i testu proporcji z 95% CI.

WYNIKI

W analizowanym okresie 47 z 69 pacjentów (68,12%) było le-
czonych metodą endoskopową, 16 z 69 – z dostępu podwójne-
go (23,19%), 6 z 69 (8,7%) – z dojścia zewnętrznego. Szczegó-
ły typów operacji w zależności od analizowanych zmiennych 
podano w tabeli 1. Zaobserwowano stopniowy wzrost odset-
ka operacji endoskopowych – w latach 2002–2006 z dostępu 
endoskopowego operowanych było 4 z 11 pacjentów (36,36%), 
natomiast w latach 2007–2012 –  43 z 58 chorych (74,14% ). 
Różnica ta jest istotna statystycznie (p=0,0347). 

Wiek chorych wynosił od 23 do 78 lat (średnia 55,58 lat; media-
na 59 lat). Wiek kobiet wahał się od 23 do 78 lat (średnia 59,5 
lat; mediana 59 lat), mężczyzn – od 26 do 74 lat (średnia 52,9 
lat; mediana 58 lat). Średni wiek chorych leczonych dostępem 
endoskopowym wynosił 56,02 lat, leczonych z dostępu podwój-
nego – 54,19 lat i 55,83 dla chorych leczonych z dostępu ze-
wnętrznego. Nie wykazano istotnych statystycznie relacji między 
wiekiem pacjenta a zastosowaną metodą leczenia (p=0,9310).

Zmiany były zlokalizowane: w jamie nosowej u 60 chorych 
(86,96%), w zatoce szczękowej u 42 (60,87%), w sitowiu przed-
nim u 36 (52,17%), w sitowiu tylnym u 28 (40,58%), w zatoce 
klinowej u 11 (15,94%), w zatoce czołowej u 6 (8,7 %) chorych. 
Sześciu chorych (8,7 %) posiadało zmiany szerzące się poza ma-
syw szczękowo-sitowy; 4 chorych –oczodół, 2 chorych –część 
nosowa gardła; pozostali chorzy - ciało tłuszczowe policzka, dół 
podskroniowy, okolica jarzmowa, podniebienie twarde. Nie wy-
kazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy lokalizacją 
guza a zastosowaną metodą leczenia (p=0,05083). U 19 chorych 
(27,54%) zmiany umiejscowione były w jednej lokalizacji anato-
micznej, u pozostałych – dotyczyły więcej niż jednej struktury 
anatomicznej. Dwie struktury były zajęte u 21 chorych (30,43 
%), trzy – u 20 pacjentów (28,99%), cztery – u 9 (13,04%). Nie 
wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy mnogą 
lokalizacją zmian a zastosowaną metodą leczenia (p=0,5870).

Wraz z wyższym stopniem zaawansowania guza malał odsetek 
operacji endoskopowych. W przypadku zmian ocenionych jako 
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dano odpowiednio: operacji zatoki szczękowej z dojścia podwój-
nego (podwargowego i endoskopowego), częściowej resekcji 
szczęki, resekcji klinowej podniebienia twardego wraz z wy-
rostkiem zębodołowym szczęki z dojścia midfacial degloving, 
rynotomii bocznej – usunięciu guza zatoki czołowej i oczodołu.

Czas obserwacji wynosił od 5 do 153 miesięcy (średnia 56,32 
miesiąca; mediana 46 miesięcy). U 29 chorych (42,03%) stwier-
dzono wznowę w okresie od 2 do 140 miesięcy (średnia 26,07 
miesięcy; mediana14 miesięcy). 

DYSKUSJA

Na przełomie ostatnich dekad nastąpiły zmiany w leczeniu bro-
dawczaków odwróconych. W latach 60. i 70. XX wieku, tego typu 
guzy usuwano głównie z dostępu przeznosowego. Jednak duży 
odsetek wznów skłonił klinicystów do stosowania agresywnej 
chirurgii otwartej – bocznej rynotomii z resekcją guza en bloc, 
co zaowocowało zmniejszeniem odsetkiem wznów (40–80% vs. 
0–50%) [5, 6, 9]. Kolejną metodą było wynicowanie powłok twa-
rzy (midfacial degloving) oraz operacje z dojścia podwargowego 
z odsetkiem wznów 3–13% [5, 8]. Krokiem milowym w opera-
cyjnym leczeniu brodawczaka odwróconego było wprowadze-
nie endoskopowych technik operacyjnych oraz dokładnych 
metod obrazowania radiologicznego [8], co sprawiło że dostęp 
endoskopowy pozostaje obecnie najczęściej wybieraną metodą 
leczenia IP [2, 7, 8, 10–12] przy niskich odsetkach wznów rzę-
du 0–17% [5, 6, 8].

Efektywność metody endoskopowej jest ściśle powiązana z do-
świadczeniem ośrodka [5]. Dane literaturowe mówią, że odse-
tek wznów brodawczaka odwróconego wynosi – w zależności 
od zastosowanej metody operacyjnej – od 12% do 67% [2, 6, 

T1 wg Krouse’a – 13 na 14 chorych (93%) było leczonych endo-
skopowo, w zmianach ocenionych jako T2 – 16 na 17 chorych 
(94%), w stopniu T3 – 16 na 31 (52%), a w T4 – 2 na 7 (29%). Ist-
nieje statystycznie istotna zależność pomiędzy rodzajem leczenia 
a stopniem zaawansowania choroby wg Krouse’a (chi-kwadrat (6) 
= 36,24942; p=0,0000). Pacjenci z niższym stopniem zaawanso-
wania nowotworu częściej byli leczeni endoskopowo, natomiast 
u pacjentów ze stopniem nowotworu T3 i T4 częściej stosowano 
zabiegi przez dostęp podwójny lub otwarty.

Czas hospitalizacji po zabiegu wahał się od 1 do 8 dni (średnia 
3,42 dnia; mediana 3 dni). Czas hospitalizacji po operacjach 
endoskopowych wynosił od 1 do 6 dni (średnia 2,83 dnia), czas 
hospitalizacji po operacjach z dostępu zewnętrznego/podwój-
nego wynosił od 2 do 8 dni (średnia 4,68 dnia). Różnica ta jest 
istotna statystycznie (p=0,0000). W badanej grupie wystąpi-
ły dwa przypadki powikłań u chorych po operacji z dostępu 
podwójnego i jedno powikłanie po operacji endoskopowej.

Istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy metodą le-
czenia a wystąpieniem wznowy (p=0,03306). U pacjentów le-
czonych metodą endoskopową wznowa występowała zdecy-
dowanie rzadziej (31,91%) niż u pacjentów leczonych przez 
dostęp podwójny lub zewnętrzny (63,64%). Wznowę leczono 
u 15 chorych operowanych endoskopowo (68,18%) i u 12 pa-
cjentów (54,55%) z dostępu podwójnego/zewnętrznego. Dwóch 
chorych (9,09%) przebyło leczenie wznowy w innym ośrodku. 

W latach 2002–2006 odnotowano trzy wznowy po przeprowa-
dzonych czterech operacjach endoskopowych (75%). Natomiast 
po zabiegach tego typu przeprowadzonych w latach 2007–2012 
było to 12 wznów po 43 operacjach (27,91%). Choć procen-
towo odsetek wznów operacjach endoskopowych zmniejszył 
się, nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między anali-
zowanymi okresami (95% CI (-10,7810; 74,4327); p=0,0565).

Odsetek wznów zależał od położenia zmian względem płasz-
czyzny Ohngrena (p=0,004768) oraz lokalizacji guza w sitowiu 
przednim (p=0,00416). Nie był natomiast zależny od wieku 
(p=0,087686), płci (p=0,42810), rodzaju objawów (p=0,20955), 
stopnia rozległości wg Krouse’a (p=0,23658). 

U 7 pacjentów (10,14%) stwierdzono drugą wznowę – u 5 
(71,43 %) po operacji endoskopowej, u 2 (28,57%) po operacji 
z dostępu podwójnego/zewnętrznego. Drugą wznowę leczo-
no w 5 przypadkach (71,43%) endoskopowo, a w 2 (28,57%) 
z dostępu podwójnego/zewnętrznego. U 2 pacjentów (2,90%) 
wystąpiła trzecia i czwarta wznowa.

Czterech chorych (5,8%), u których stwierdzono koincydencję 
raka płaskonabłonkowego z brodawczakiem odwróconym, pod-

Ryc. 1.  Całkowita liczba operacji endoskopowych, operacji z dojścia zewn./
podwójnego oraz liczba wznów w poszczególnych latach.
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miejsca operowanego, drętwienie twarzy, nadmierne łzawie-
nie, różnego rodzaju przetoki, zwężenie zachyłka czołowo-
-nosowego, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, zapalenie 
tkanek miękkich twarzy, ostre zapalenie zatok przynosowych, 
podwójne widzenie, powstawanie zmian o charakterze muco-
cele [7, 15, 16]. W analizowanej grupie powikłania w postaci 
przetoki między zatoką szczękową a przedsionkiem jamy ust-
nej, krwawienia z miejsca operowanego wymagającego rewizji 
chirurgicznej, wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa, 
wystąpiły u 3 chorych.

Dużym wyzwaniem dla operatora pozostają wznowy IP. Operacja 
przeprowadzana jest w regionie zmienionym po poprzednich za-
biegach a odnalezienie charakterystycznych punktów odniesienia 
(landmarks) pozostaje często niemożliwe [17]. Nierzadko zabieg 
musi stanowić kompromis pomiędzy radykalnością a oszczę-
dzeniem sąsiadujących ważnych życiowo narządów położonych 
w oczodole czy przednim dole czaszki. Stąd podejmowane są próby 
wdrożenia alternatywnych, uzupełniających metod leczenia, jak 
np. miejscowego zastosowania 5–fluorouracylu [17, 18], kwasu 
5-aminolewulinowego [19] czy też radioterapii [20]. 

WNIOSKI

Większość przypadków brodawczaka odwróconego może 
być z powodzeniem leczona endoskopowo. Wybór techniki 
operacyjnej powinien zawsze uwzględniać lokalizację i roz-
ległość zmian, a także doświadczenie operatora oraz zaple-
cze diagnostyczne i terapeutyczne ośrodka, w którym będzie 
przeprowadzany zabieg. 

7]. W całej analizowanej grupie wznowa wystąpiła u 42% cho-
rych, w tym u 32% leczonych endoskopowo i u 64% leczonych 
z dostępu podwójnego/zewnętrznego. 

Techniki endoskopowe – z definicji mniej inwazyjne  wiążą się 
z lepszym efektem funkcjonalnym i kosmetycznym, krótszym 
czasem hospitalizacji i mniejszą liczbą potencjalnych powikłań.

Jak w przypadku każdej nowowprowadzanej metody opera-
cyjnej, mamy do czynienia ze zjawiskiem „krzywej uczenia 
się”, które polega na doskonaleniu umiejętności operatora 
wraz z ilością wykonanych procedur. Wraz z doświadczeniem 
maleje ryzyko przeprowadzenia nieradykalnej operacji, po-
tencjalnych powikłań, skraca się również czas trwania samej 
procedury [21]. W materiale własnym w latach 2002–2006 
odsetek wznów po operacjach endoskopowych wynosił 75%, 
natomiast w latach 2007–2012 – 28%. Jest on i tak relatywnie 
wysoki w porównaniu do ośrodków o dłuższej tradycji [5, 6, 8]. 

Jedną z najważniejszych zasad stosowanych podczas proce-
dur endoskopowych jest szeroki wgląd w pole operacyjne, co 
pozwala na ekspozycję guza, odnalezienie kluczowych struk-
tur anatomicznych (landmarks) oraz swobodną manipulację 
narzędziami. Dla osiągnięcia sukcesu kluczowe jest usunięcie 
całej zmienionej śluzówki oraz mucoperiosteum [13]. Zastoso-
wanie endoskopu pozwala na dobre uwidocznienie i powięk-
szenie guza położonego często w trudno dostępnych, głębo-
kich partiach masywu szczękowo-sitowego [14]. 

Powikłania po endoskopowych operacjach masywu szczęko-
wo-sitowego opisywane w literaturze to: krwawienie i krwiak 
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