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STRESZCZENIE:    Celem pracy jest omówienie przypadku guza woreczka endolimfatycznego z destrukcją ucha wewnętrznego u 70-let-
niej kobiety leczonej w Klinice Otolaryngologii GUMed. Chora została przyjęta do Kliniki z powodu bólów ucha, 
głuchoty, zawrotów głowy trwających od trzech lat. Postawiono wstępne rozpoznanie guza rozwijającego się w kości 
skroniowej w przebiegu zespołu von Hippel-Lindau (VHL). Chorą leczono chirurgicznie. W badaniu doraźnym stwi-
erdzono obecność nowotworu. Wykonano operację usunięcia guza z dojścia przezsutkowego ze szkieletowaniem 
zatoki esowatej. Po zabiegu dolegliwości bólowe ustąpiły. Badania histopatologiczne oraz immunohistochemiczne 
wykazały obecność guza woreczka śródchłonki (ELST). Kontrolne badanie TK nie wykazało wznowy guza.  

SŁOWA KLUCZOWE:   kość skroniowa, nowotwory, ELST, postępowanie

ABSTRACT:   The aim of this paper is to present the case of a 70-year-old women with endolymphatic sac tumor and temporal bone 
destruction treated at Otolaryngology Department of MUG. The patient was admitted to our Department due to a 
3-year history of hearing loss, dizziness and ear pain. The first diagnosis was temporal bone tumor connected with 
von Hippel-Lindau syndrome (VHL). The patient was surgically treated. During intraoperative examination, a neo-
plasm was determined. The tumor was excised via transmastoid approach with sigmoid sinus skeletonization. Af-
ter treatment, her pains disappeared. Histopathological and immunohistochemical examination revealed endolym-
phatic sac tumor. Follow-up CT showed no tumor remission.  
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WSTĘP

Guz woreczka śródchłonki (endolymphatic sac tumor – 
ELST) to bardzo rzadki nowotwór ucha wewnętrznego roz-
wijający się z neuroektodermy. Pierwszy opis ELST pochodzi 
z 1984 roku, kiedy to podczas zabiegu dekompresji worecz-
ka śródchłonki (z powodu choroby Ménière’a) przypadkowo 
odkryto w tej okolicy niewielki guz [1]. W piśmiennictwie 
spotkać można wcześniejsze zaszeregowanie tych guzów do 
grupy agresywnych brodawczakowatych nowotworów ucha 
środkowego (aggressive papillary middle ear tumors – AP-
MET). Dopiero w 1989 roku Heffner przedstawił ELST jako 
odrębną jednostkę chorobową – guz wywodzący się z nabłon-

ka woreczka śródchłonki nazywając go „low-grade adenocar-
cinoma” [2]. Od tego czasu nazywany jest on często guzem 
Heffnera. W 1993 roku Li i wsp. dokonali reklasyfikacji tych 
guzów, określając je mianem ELST [3]. Odkrycie markerów 
immunohistochemicznych znacząco pomogło w klasyfika-
cji tej grupy nowotworów [4]. Dotychczas w piśmiennictwie 
opublikowano około 200 przypadków tych guzów. Większość 
z nich występuje sporadycznie, chociaż niektóre pozostają 
w związku z rzadką genetyczną chorobą von Hippel-Lindau 
(VHL) wywołaną mutacją chromosomu 3 (3p25–26) [5–6]. 
Częstość występowania ELST u chorych z zespołem VHL 
wynosi około 10%, natomiast częstość wśród całej populacji 
dorosłych to 1:30 000 [7]. Chociaż są to guzy histologicz-
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nie łagodne, mogą być miejscowo agresywne, prowadząc do 
destrukcji sąsiadujących struktur. Objawami są bóle ucha, 
postępujący niedosłuch oraz zawroty głowy. Rozpoznanie 
umożliwia badanie audiometryczne, ENG, TK i MRI gło-
wy oraz badanie histopatologiczne. W różnicowaniu należy 
uwzględnić m.in. przyzwojaka niechromochłonnego, ziar-
niniaka cholesterolowego i przewlekłe ziarninowe zapalenie 
ucha środkowego lub przerzuty nowotworów gruczołowych. 
Leczenie tych guzów jest chirurgiczne uzależnione od za-
awansowania klinicznego. Przedstawiamy przypadek cho-
rej z ELST w przebiegu zespołu von Hippel-Landau, która 
była leczona w naszej klinice.

OPIS PRZYPADKU 

Chora, lat 70, przyjęta została do kliniki z powodu guza lewej 
kości skroniowej. Od około 3 lat leczona była z powodu nasi-
lających się bólów głowy okolicy skroniowej i ciemieniowej 
po stronie lewej, zawrotów głowy z zaburzeniami równowa-
gi. Dodatkowo od roku u pacjentki pojawiły się szumy uszne 
z szybko postępującym niedosłuchem ucha lewego. Funkcja 
nerwu twarzowego była zachowana. W wywiadzie zwracały 
uwagę przebyte liczne zabiegi chirurgiczne z powodu cho-
rób nowotworowych (strumektomia spowodowana wolem 
guzkowatym, resekcja żołądka wynikająca z obecności guza 
stromalnego GIST, usunięcie guza piersi lewej, histerektomia 
z powodu raka gruczołowego trzonu macicy). Inne choroby 
współistniejące to: akromegalia, niedoczynność tarczycy, 
napadowe migotanie przedsionków, objawowa bradykardia 
(wymagająca eletrostymulacji), nadciśnienie tętnicze. W ba-
daniu otoskopowym – obustronnie błona bębenkowa per-
łowo-szara, niezmieniona. Stwierdzono silną bolesność na 
planum mastoideum i szczycie wyrostka sutkowatego ucha 
lewego. Badanie audiometryczne wykazało głuchotę ucha le-
wego. Nie zanotowano oczopląsu. W badaniu VNG zauwa-
żono ślad pobudliwości. W badaniu TK kości skroniowych 
(przed zabiegiem) stwierdzono destrukcję kostną tylnej ściany 
lewej piramidy kości skroniowej i zniszczenie pionowej czę-
ści kanału nerwu twarzowego, ściany przewodu słuchowego 
wewnętrznego, kanału półkolistego tylnego, wspólnej odno-
gi kanałów półkolistych. W obrębie zmiany uwidoczniono 
zwapnienia spikularne.

Ze względu na stan ogólny i ograniczenia anestezjologicz-
ne, chorą poddano zabiegowi poszerzonej mastoidektomii. 
Śródoperacyjnie stwierdzono obecność guza torbielowatego 
barwy sinoniebieskiej, zlokalizowanego w szczycie wyrost-
ka sutkowatego, okolicy opony tylnego dołu czaszki, zatoki 
esowatej i szerzącego się w kierunku błędnika. Guz usunięto 
ze szczytu wyrostka sutkowatego, ze ściany zatoki esowatej 

Ryc. 1.  Badanie TK kości skroniowych u chorej  z guzem woreczka śródchłonki 
w różnych okresach choroby (przed operacją).  
a) Obraz TK bez kontrastu w oknie kostnym. W przyśrodkowej części 
wyrostka sutkowatego widoczna jest dobrze ograniczona zmiana 
o gęstościach tkanki miękkiej (strzałka). Zmiana ta nie była opisana.  
b) ………………………………… 
c) HR TK lewej kości skroniowej wykonane rok po poprzednim badaniu 
Widoczne jest powiększenie zmiany z wyraźną już destrukcją kostną. 
Badanie kontrolne – dalsze powiększanie się zmiany.  
d) Badanie HR TK kości skroniowej wykonane tuż przed zabiegiem. 
Widoczna jest znaczna destrukcja kostna ze zniszczeniem tylnej ściany 
piramidy kości skroniowej i zniszczeniem ściany kostnej pionowej części 
kanału nerwu twarzowego (czarna strzałka). W obrębie zmiany widoczne 
są typowe, spikularne zwapnienia (biała strzałka). 

Ryc. 2.  Badanie histopatologiczne guza woreczka śródchłonki. Brodawkowate 
struktury pokryte nabłonkiem walcowatym z minimalną atypią komórek, 
bez ognisk martwicy, bez pleomorfizmu komórek i figur podziału. 
Wykonane odczyny wykluczyły przerzuty nowotworowe i wykazały 
fenotyp typowy dla ELST. 
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i tylnej ściany piramidy (w trójkącie Moritza Trautmanna). 
W czasie zabiegu nie stwierdzono ani zwiększonego krwa-
wienia, ani wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Okres 
pooperacyjny był niepowikłany. U chorej utrzymywały się 
niewielkie zawroty głowy z tendencją do samoistnego wy-
gasania. Po operacji dolegliwości bólowe ustąpiły całkowi-
cie. Badanie histopatologiczne usuniętego guza wykazało 
Endolymphatic sac tumor o fenotypie EMA+, CK AE1/3+, 
GFAP -/+, tyreoglobulina –, TTF –. 

Po konsultacji onkologicznej odstąpiono od uzupełniającej ra-
dioterapii. W kontrolnym badaniu TK kości skroniowych (6 
miesięcy po operacji) – jama bębenkowa była prawidłowo po-
wietrzna, a jama pooperacyjna w części sutkowej wypełniona 
przez blizny łącznotkankowe.

DYSKUSJA 

Najczęstszym objawem guza woreczka śródchłonki jest dys-
funkcja ślimakowo-przedsionkowa. Prawie wszyscy chorzy 
demonstrują różnego stopnia asymetryczny niedosłuch czu-
ciowo-nerwowy, który koresponduje z rozległością guza [8]. 
Niedosłuch czuciowo-nerwowy o charakterze postępującym 
z towarzyszącymi szumami usznymi obserwowany w przed-
stawionym przypadku mógł być wywołany albo przez sze-
rzenie się guza na sąsiadujące struktury błędnika kostnego, 
albo następstwem rozwoju wodniaka śródchłonki [9]. Zabu-
rzenia równowagi i uczucie pełności w uchu to kolejne pod 
względem częstości typowe objawy tego guza (70% i 37% 
chorych) [9]. Wzrost guza powoduje zablokowanie reabsorp-
cji śródchłonki i nadmierną produkcje płynu, a oba te czyn-
niki sprzyjają powstaniu wtórnego wodniaka śródchłonki. 
Objawy opisane powyżej mogą do złudzenia przypominać 
chorobę Ménière`a, a przez to opóźniać postawienie wła-
ściwego rozpoznania. Sugeruje to potrzebę diagnozy cho-
roby Ménière`a jako rozpoznania przez wykluczenie, gdzie 
niezbędną składową procesu powinny być badania obrazo-
we (TK/MRI), które pozwolą na wykluczenie innych zmian 
patologicznych. Guz woreczka śródchłonki pierwotnie lo-
kalizuje się na tylno-przyśrodkowej powierzchni pirami-
dy, skąd najczęściej rozrasta się w kierunku tylnym do kąta 
mostowo-móżdżkowego lub tylnego dołu czaszki. W tych 
przypadkach ważne jest różnicowanie go z przyzwojakiem 
niechromochłonnym, oponiakiem, nerwiakiem osłonko-
wym, ziarniniakiem cholesterolowym, gruczolakiem ucha 
środkowego lub przerzutami raka tarczycy, nerki, prostaty, 
płuc lub piersi. Przy osiągnięciu odpowiednio dużych roz-
miarów guz uciska na pień mózgu, przyczyniając się do nasi-
lenia zaburzeń przedsionkowych oraz bólów głowy. Kolejna 
pod względem częstości droga wzrostu guza przebiega ku 

bokowi, przez ucho środkowe i wyrostek sutkowaty, obej-
mując często nerw twarzowy, lub generując objawy przy-
pominające przewlekłe zapalenie ucha środkowego z nie-
wydolnością trąbki słuchowej [10]. W rozpoznaniu ELST, 
oraz w zaplanowaniu zakresu leczenia chirurgicznego, po-
mocne są badania TK i MRI głowy. Badania te wykazują 
guz miękkotkankowy z charakterystycznymi spikularnymi 
zwapnieniami, cienką obrączką wzdłuż tylnej powierzch-
ni guza. W tomografii komputerowej pacjentki, wykona-
nej ambulatoryjnie przed 2 laty, w przyśrodkowej części 
wyrostka sutkowatego, widoczna była dobrze ograniczo-
na zmiana o gęstości tkanki miękkiej (ryc.1a). Zmiana ta 
nie znalazła się w opisie badania radiologicznego i dlatego 
chora nie była wówczas dalej diagnozowana. W przypad-
ku tych guzów dodatkowo wskazane jest wykonanie bada-
nia angiograficznego, bowiem są one bogato unaczynione, 
a przedoperacyjna embolizacja głównego naczynia zaopa-
trującego (zwykle jest to tętnica gardłowa wstępująca lub 
tętnica uszna tylna) pozwala na zmniejszenie krwawienia 
śródoperacyjnego. Najkorzystniejsze wyniki uzyskuje się 
w silnie unaczynionych guzach wielkości ponad 2 cm. W na-
szym przypadku wykonanie tego badania nie było koniecz-
ne. Postępowaniem z wyboru w ELST jest leczenie chirur-
giczne, które polega na miejscowym wycięciu guza poprzez 
wykonanie poszerzonej mastoidektomii lub petrosektomii. 
W niektórych przypadkach wskazana jest uzupełniająca ra-
dioterapia. Największe szanse na radykalne usunięcie guza 
daje jego operacja we wczesnym okresie rozwoju. Zmiany 
rozległe czasami są nieoperacyjne ze względu na szerzenie 
się guza na sąsiadujące ważne życiowo struktury (np. pień 
mózgu). Przy zajęciu przez guz opony twardej należy ją rese-
kować, a ubytek uzupełnić płatem mięśniowo-powięziowym 
z mięśnia skroniowego. Ubytek w kości skroniowej należy 
obliterować tłuszczem. Pewne nadzieje wiąże się z zastoso-
waniem terapii Gamma Knife [11]. 

WNIOSKI 

• Guzy woreczka śródchłonki są bardzo rzadkimi 
guzami kości skroniowej, które powodują  
silne bóle głowy oraz prowadzą do wystąpienia 
głuchoty. 

• Rozpoznanie tych guzów opiera się na badaniach 
obrazowych (TK/MRI), audiologicznych oraz 
histopatologicznych. 

• Leczeniem z wyboru guzów woreczka śródchłonki 
jest resekcja chirurgiczna guza. 

• Cite this article as: Kuczkowski J, Brzoznowski W, 
Nowicki T, Szade J. Endolymphatic sac tumor- case 
report. Pol. Otorhino. Rev.
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