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Struniak zatok przynosowych – przypadek kliniczny
u dziecka
Paranasal sinuses chordoma – case report in pediatric patient
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Wprowadzenie. Struniaki są rzadkimi, klinicznie złośliwymi
nowotworami, stanowiącymi około 1-4% pierwotnie złośliwych
guzów kości. Mogą powstać w dowolnych miejscach w linii
pośrodkowej ciała, takich jak stok, część nosowa gardła, siodło
i okolica okołosiodłowa, otwór wielki, kręgi i okolica krzyżowo-ogonowa. Sporadycznie spotykane są pierwotnie w jamie
nosowej lub zatokach przynosowych. Częściej występują
u dorosłych, a niezwykle rzadko u dzieci i młodzieży, u których
są stosunkowo mało poznane i scharakteryzowane. Do tej
pory w piśmiennictwie światowym opisano tylko 2 przypadki
chordoma pierwotnie zlokalizowanego w zatokach przynosowych u dzieci.
Cel pracy. W pracy przedstawiono niezwykle rzadki przypadek
9-letniego chłopca ze struniakiem zatoki szczękowej wyleczonego chirurgicznie.
Materiał i metody. U chłopca wykonano operację Caldwell-Luca i usunięto guz. Z powodu podejrzenia wznowy wykonano
endoskopową reoperację z neuronawigacją.
Wyniki. Po dwóch zabiegach nie stwierdzono nawrotu w ciągu
14 miesięcy obserwacji, podczas których dwukrotnie wykonano
kontrolne badanie MRI.
Wnioski. Współczesne wewnątrznosowe, endoskopowe
dostępy do struniaków zlokalizowanych w obrębie zatok przynosowych/jamy nosowej są minimalnie inwazyjne i pozwalają na
całkowite usunięcie zmiany. Leczenie chirurgiczne struniaków
zatok przynosowych często okazuje się wystarczające, gdy
zmiana jest możliwa do całkowitego usunięcia. Konieczna jest
jednak uważna obserwacja pacjentów i monitorowanie procesu
(endoskopia, badania obrazowe) ze względu na dużą tendencję
do nawrotów miejscowych.

Introduction. Chordomas are rare, locally invasive bone tumors that account for 1%-4% of all primary bone neoplasms.
They arise from embryonic notochordal remnants of the
neuraxis, predominantly in the skull base, vertebral column, and
sacrococcygeal area. Chordomas located primarily in the nasal
cavity and paranasal sinuses are rarely seen. Chordomas predominantly affect adult patients and are rarely seen in children
and adolescents. Primary chordomas of the paranasal sinuses
are extremely rare in children, with only 2 cases reported in
the world literature.
Aim. We report a rare case of a 9-year-old patient with maxillary sinus chordoma successfully treated surgically.
Material and methods. The patient underwent the Caldwell-Luc procedure with total tumor removal. Due to suspicion
of recurrent disease, he underwent reoperation using neuronavigation-guided endoscopic endonasal approach.
Results. At subsequent follow-up for 14 months after the
second operation, no tumor recurrence was observed. The
patient had undergone magnetic resonance imaging twice after
the last surgery.
Conclusions. Modern endoscopic endonasal approaches to
chordomas of the paranasal sinuses and nasal cavity are minimally
invasive and allow a total tumor resection. Surgical management
of paranasal sinuses chordomas can be effective when total mass
removal is possible. The patient should remain under careful
observation (nasal endoscopy examination and diagnostic imaging) due to the fact that chordomas are highly locally recurrent.
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WPROWADZENIE
Struniaki (chordoma) to wolno rosnące nowotwory często dające nawroty lokalne [1]. Stanowią
około 1-4% pierwotnie złośliwych guzów kości
[1, 2]. W literaturze opisali je po raz pierwszy jako
odrębną jednostkę w 1856 roku Virchow i Luschke,
dwa lata później Muller wysunął hipotezę o powstawaniu tych zmian z pozostałości embrionalnych
prymitywnej struny grzbietowej [3].
Jako pozostałości pierwotnej struny grzbietowej,
struniaki mogą powstać w dowolnych miejscach
w linii pośrodkowej ciała, takich jak stok, część
nosowa gardła, siodło i okolica okołosiodłowa,
otwór wielki, kręgi i okolica krzyżowo-ogonowa
[1, 4]. Niezwykle rzadko spotykane są pierwotnie
w jamie nosowej lub zatokach przynosowych [4].
Jeśli zlokalizowane są pierwotnie w linii pośrodkowej w obrębie głowy i szyi lub w części nosowej
gardła, bardzo rzadko penetrują do jamy nosowej
i zatok przynosowych [3, 5]. Według Tao na świecie
opisano zaledwie 8 przypadków struniaka pierwotnie wychodzącego z zatoki szczękowej [5].
Zmiany te częściej spotykane są u pacjentów
dorosłych, przeważnie w 5. i 6. dekadzie życia,
bardzo rzadko u pacjentów poniżej 40. roku życia,
a niezwykle rzadko u dzieci i młodzieży, u których
stanowią zaledwie 5% przypadków [1]. U dorosłych
najczęstszą lokalizacją jest okolica kości krzyżowej – 50%, stoku 35-40%, w kręgach 10-15% [6].
U dzieci najczęściej stwierdzane są w okolicy podstawy czaszki [7]. Występują z częstością mniejszą
niż 0,01 na 100.000 osób [6]. Mediana przeżycia
jest lepsza u młodszych pacjentów [7, 8].
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Artykuł przedstawia opis przypadku 9-letniego
chłopca ze struniakiem zatoki szczękowej leczonego
wspólnie przez ośrodek polski i ukraiński.
OPIS PRZYPADKU
Dziewięcioletni pacjent zgłosił się w styczniu
2016 roku do lekarza z powodu nagłego nawracającego bólu zębów okolicy lewej kości szczękowej. Ból
zaczynał się ostro, trwał kilka godzin, a następnie samoistnie ustępował. W lutym 2016 roku, ze względu
na utrzymujące się dolegliwości, po raz pierwszy
był konsultowany laryngologicznie, rozpoznano
ostre zapalenie zatok przynosowych i włączono
odpowiednie leczenie. Leczenie nie było skuteczne,
pacjenta badano stomatologicznie w sierpniu 2016
roku. Podczas konsultacji wysunięto podejrzenie
ziarniniaka korzenia zęba 26 (FDI). Wykonano
ekstrakcję zęba i uzyskano 5-miesięczne ustąpienie
objawów. Ze względu na nawrót dolegliwości bólowych okolicy lewej szczęki pacjenta skierowano do
Oddziału Otolaryngologii Lwowskiego Klinicznego
Szpitala Dziecięcego OHMATDYT. Przy przyjęciu
do Oddziału w lutym 2017 roku pacjent zgłaszał
utrudnienie oddychania przez nos oraz dolegliwości
bólowe szczęki po stronie lewej z promieniowaniem na lewą połowę twarzy. Przedmiotowo przy
przyjęciu: obrzęk policzka lewego, wytrzeszcz lewej
gałki ocznej, a w rynoskopii przedniej uwypuklenie
bocznej ściany nosa i niewielka zmiana polipowata
przewodu nosowego środkowego lewego. W lutym
2017 roku w wykonanej tomografii komputerowej
(TK) (ryc. 1) stwierdzono w świetle lewej zatoki
szczękowej masę wypełniającą całkowicie zatokę,

B

Ryc. 1. TK zatok przynosowych w dniu przyjęcia do szpitala (14.02.2017). W przekroju czołowym (A) i osiowym
(B). Widoczna masa guza wypełniająca całkowicie lewą zatokę szczękową, uwypuklająca się w stronę jamy nosa
oraz unosząca dolną ścianę oczodołu
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uwypuklającą się w stronę jamy nosa oraz unoszącą dolną ścianę oczodołu. Mając podejrzenie
miękkotkankowego nowotworu, uzupełniono diagnostykę obrazową o rezonans magnetyczny głowy
(MR) (ryc. 2).
Wykonano operację Caldwell-Luca i usunięto
guz. Makroskopowo guz o rozmiarach 25 mm x
15 mm x 30 mm, tkanka twarda, biaława (ryc. 3).
W badaniu histopatologicznym – „nowotwór ma
w sobie sznury komórek jasnych z cytoplazmatycz-
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nymi wakuolami, niektóre komórki zawierają liczne
wakuole; sznury komórek rozdzielone śluzakowatą
tkanką łączną. Morfologia nowotworu odpowiada
struniakowi” (ryc. 4).
Po operacji nastąpiła znaczna poprawa w oddychaniu przez nos, ustąpiły dolegliwości bólowe.
W kontrolnym MR po 3 miesiącach (ryc. 5) zobrazowano zmiany mogące świadczyć o wznowie.
Przekazano pacjenta do Oddziału Otolaryngologii
Dziecięcej WSD w Bydgoszczy. W Oddziale wyko-

Ryc. 2. MR w przekroju strzałkowym (15.02.2017). Guz wypełniający całkowicie zatokę szczękową lewą

Ryc. 3. Obraz makroskopowy po usunięciu. Guz o rozmiarach 25 mm x 15 mm x 30 mm

nano ponownie TK zatok przynosowych (ryc. 6)
celem ponownej oceny wznowy i przygotowania
do reoperacji z użyciem neuronawigacji.
26 czerwca 2017 roku wykonano endoskopową
reoperację z neuronawigacją. Usunięto po stronie
lewej całkowicie małżowinę środkową, skoagulowano okolicę wyjścia tętnicy klinowo-podniebiennej. Zniesiono przyśrodkową i tylną ścianę
zatoki szczękowej lewej. Uzyskano dojście do dołu
skrzydłowo-podniebiennego i uwidoczniono dół
podskroniowy lewy. Otworzono wszystkie pozostałe zatoki po stronie lewej. Z wszystkich miejsc
pobrano materiał do badania histopatologicznego.
Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Badanie histopatologiczne nie wykazało wznowy struniaka,
jedynie zmiany zapalne i polipowate. Wykonano
dwukrotnie w odstępie sześciomiesięcznym MR głowy – bez cech nawrotów (ryc. 7). Chłopiec jest pod
ciągłą opieką laryngologów ze Lwowa i Bydgoszczy.
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Ryc. 4. Obraz histopatologiczny. Morfologia nowotworu odpowiada struniakowi

A

B

Ryc. 5. MR głowy (08.05.2017) przekrój czołowy (A) i osiowy (B). Badanie 3 miesiące po operacji. Zobrazowano
zmiany mogące świadczyć o wznowie

A

B

Ryc. 6. TK zatok przynosowych (23.06.2017) przed kolejną operacją celem ponownej oceny wznowy i przygotowania do reoperacji z użyciem neuronawigacji. Przekrój czołowy (A) i osiowy (B)
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W chwili obecnej u pacjenta nie ma żadnych niepożądanych dolegliwości.
DYSKUSJA
W pracy przedstawiono niezwykle rzadki przypadek 9-letniego chłopca ze struniakiem zatoki
szczękowej, u którego uzyskano pełne wyleczenie
poprzez resekcję chirurgiczną.
Struniaki u dzieci są stosunkowo mało poznane
i scharakteryzowane [7]. Według wielu autorów,
istnieje wiele różnic pomiędzy pacjentami pediatrycznymi i dorosłymi, u których stwierdzono
struniaka [7, 9]. Choć w naszym przypadku patologia dotyczyła chłopca, wśród dzieci z omawianą
patologią częściej występują dziewczynki [7]. Lau
i wsp. zauważyli większą częstość przerzutów u pacjentów pediatrycznych [8]. Coffin zasugerował
bardziej agresywną naturę tego guza u młodszych
pacjentów, a według Lee wskaźniki przeżywalności
są niższe w przypadku pacjentów wieku 0-29 lat
[10, 11]. Z kolei inni autorzy podają młody wiek
jako czynnik rokujący dłuższe przeżycia [7, 8].
Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza i naciekania okolicznych struktur. Mogą one szerzyć się
wewnątrzczaszkowo lub w kierunku jamy nosowej.
Struniaki w bardziej zaawansowanych stadiach,

A

w obrębie jamy nosowej, zatok przynosowych
i części nosowej gardła mogą powodować porażenia
i niedowłady nerwów czaszkowych, podwójne widzenie, dolegliwości bólowe, w tym najczęściej bóle
głowy, częściej jednostronne, zaburzenia drożności
nosa, niedosłuch, dysfagię, rzadziej chrypkę, zaburzenia widzenia i ograniczenie ruchomości karku
[4, 5]. U omawianego dziecka patologia miała charakter bardziej ograniczony i poza objawami zapalnymi, niewielką dyslokacją gałki ocznej i obrzękiem
policzka nie powodowała opisywanych objawów.
Podstępny przebieg choroby, wolny wzrost,
szerzenie się wzdłuż struktur kostnych, naciekanie
ważnych życiowo struktur i późne pojawienie się
objawów w stadium zaawansowanej choroby niejednokrotnie mogą czynić leczenie trudnym.
Złotym standardem leczenia struniaków jest
wycięcie guza en bloc wraz z uzupełniającą radioterapią [1, 6, 11]. Leczenie struniaków w okolicy
podstawy czaszki różni się nieco od leczenia chordoma w innych lokalizacjach, a w terapii podkreśla się kluczową rolę zachowania funkcji nerwów
czaszkowych, maksymalnie bezpiecznej chirurgii
cytoredukcyjnej i zastosowania nowoczesnych
metod radioterapii [1]. Zalecane jest dążenie do zachowania pełnej czynności nerwów, nawet kosztem
niewielkiego ryzyka pozostawienia resztek guza [1].

B

Ryc. 7. Kontrolne MRI głowy 12 miesięcy po zabiegu – bez cech nawrotu. Przekrój czołowy (A) i osiowy (B)
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Stosowane są z powodzeniem liczne dostępy, w tym
endoskopowe [6]. Szacuje się, że całkowita resekcja
guza jest osiągana w niespełna 50% w przypadku
struniaków okolicy krzyżowej [1]. Stąd konieczność
pooperacyjnej uzupełniającej radioterapii, nieskutecznej jednak jako samodzielna metoda leczenia
[1]. Chemioterapia znajduje zastosowanie w przypadku nawrotów, zaawansowanej choroby, a także
dyskwalifikacji pacjenta z leczenia operacyjnego lub
radioterapii.
W opisywanym w pracy przypadku autorzy
ze względu na wiek dziecka i bliskość oczodołu
zdecydowali o wyłącznie chirurgicznym leczeniu,
co przyniosło oczekiwany skutek. Nie bez znaczenia jest też bardzo doszczętna resekcja wszystkich
podejrzanych struktur i brak cech wznowy przy
reoperacji pacjenta. Oczywiście systematycznie
wykonywana kontrola endoskopowa i monitorowanie pacjenta za pomocą badań obrazowych
celem wykluczenia ew. wznowy zmiany jest w tym
i każdym innym przypadku niezbędna. W sytuacji
wznowy rozważylibyśmy również wspomagające
leczenie onkologiczne.
Chordoma sporadycznie lokalizują się poza linią
pośrodkową ciała. W piśmiennictwie światowym
istnieje niewielka liczba doniesień na temat chordoma zatok przynosowych/jamy nosowej u pacjentów
dorosłych, głównie w postaci pojedynczych przypadków lub wyjątkowo serii przypadków [3-5, 12].
Struniaki w tej lokalizacji u dzieci należą do
przypadków jeszcze rzadszych, dlatego też niewiele
wiadomo o ich epidemiologii, obrazie klinicznym
i skuteczności leczenia.
Do tej pory w piśmiennictwie światowym
indeksowanym w bazie PubMed opisano tylko
2 przypadki chordoma pierwotnie zlokalizowanego
w zatokach przynosowych u dzieci. Berdal i Myhre
opisali przypadek struniaka sitowia u 11-letniej
dziewczynki, leczonej z dostępu zewnątrznosowego [13]. Tao opisał przypadek 15-miesięcznego
chłopca ze struniakiem zlokalizowanym w lewej
zatoce szczękowej, sitowiu i jamie nosowej [5].
Perzin w swojej pracy o struniakach jamy nosowej,
zatok przynosowych i części nosowej gardła opisał
4 pacjentów w wieku poniżej 20 lat, były to jednak
struniaki zlokalizowane w części nosowej gardła,
nie w zatokach przynosowych [4].
Struniaki zatok przynosowych uważane są za
bardziej łagodne niż struniaki w pozostałych rejonach głowy i szyi, a tym samym łatwiejsze do
leczenia [5]. Przyczyną lepszego rokowania może
być lokalizacja struniaków nosa i zatok przynosowych, lepsza dostępność zmiany i łatwość usunięcia jej technikami endoskopowymi [3, 4]. Wg Lee
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i wsp. oraz Zuckermana i wsp. struniaki w okolicy
podstawy czaszki rokują lepiej niż w lokalizacji
pozaczaszkowej [6, 11]. Może się to wiązać również ze wcześniejszym pojawieniem się objawów
w przypadku chordoma głowy i szyi [6].
Nieleczone struniaki kontynuują wzrost, niszcząc otaczające struktury. Leczenie operacyjne
pozostaje metodą z wyboru. U dzieci zastosowany
dostęp chirurgiczny powinien być szczególnie przemyślany i minimalnie inwazyjny, ze względu na
wzrost i rozwój, zapewniając jednocześnie dobry
dostęp do zmiany.
W omawianym przypadku u chłopca z powodu
podejrzenia wznowy wykonano endoskopową reoperację z nawigacją śródoperacyjną, podczas której
uzyskano dostęp do dołu skrzydłowo-podniebiennego, dołu podskroniowego i otworzono wszystkie
pozostałe zatoki po stronie guza celem całkowitego
usunięcia zmiany.
Również Tao opisał przypadek chłopca, który
został wyleczony całkowicie po chirurgicznym
usunięciu guza z wykorzystaniem dostępu endoskopowego, bez cech nawrotu w 3-letnim okresie
obserwacji [5]. Shugar i wsp. opisali przypadek
struniaka zatoki szczękowej u dorosłej pacjentki
wyleczonej chirurgicznie po operacji Caldwell Luca
i maksylektomii, u której nie stwierdzono wznowy
przez 19 lat po operacji [3].
W przypadku struniaka zatok przynosowych
radykalne leczenie chirurgiczne może być wystarczające, gdyż częściej możliwe jest całkowite usunięcie
zmiany, gdy nie dochodzi do rozległego zniszczenia
kości, jak w przypadku struniaków zlokalizowanych na podstawie czaszki [3]. W serii przypadków
Berdal i Myhre u jednego z dorosłych pacjentów
ze struniakiem sitowia leczonego operacyjnie nie
zaobserwowano wznowy przez 19 lat [13]. Wyniki
leczenia struniaka sitowia u 11-letniej dziewczynki
nie są podane [13].
U opisywanego w pracy pacjenta po dwóch
zabiegach nie stwierdzono nawrotu w ciągu 14
miesięcy obserwacji, podczas których dwukrotnie
wykonano kontrolne badanie MRI.
WNIOSKI
Struniaki zlokalizowane pierwotnie w zatokach
przynosowych u dzieci są niezwykle rzadkie, do
tej pory opisano dwa przypadki struniaka zatok
przynosowych u dzieci. W pracy przedstawiono
przypadek 9-letniego chłopca ze struniakiem zatoki
szczękowej wyleczonego poprzez radykalny zabieg
chirurgiczny.
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Współczesne wewnątrznosowe, endoskopowe
dostępy do struniaków zlokalizowanych w obrębie
zatok przynosowych/jamy nosowej są minimalnie
inwazyjne i pozwalają na całkowite usunięcie zmiany. Leczenie chirurgiczne struniaków zatok przyno-
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sowych często może okazać się wystarczające, gdy
możliwe jest całkowite usunięcie zmiany, konieczna
jest jednak uważna obserwacja pacjentów i monitorowanie procesu (endoskopia, badania obrazowe) ze
względu na dużą tendencję do nawrotów lokalnych.
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