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Przedstawiono przypadek z³oœliwego ob³oniaka (haemangiopericytoma
malignum) o bardzo rzadkiej lokalizacji w gardle œrodkowym z penetracj¹ do
przestrzeni przygard³owej u 22-letniej kobiety. Ob³oniak jest guzem wywo-
dz¹cym siê z naczyñ krwionoœnych, którego przebieg kliniczny ze wzglêdu
na pochodzenie i zró¿nicowanie histologiczne jest trudny do przewidzenia.
Opisano postêpowanie diagnostyczne i terapeutyczne metod¹ skojarzon¹:
chirurgi¹ laserow¹ z uzupe³niaj¹c¹ radiochemioterapi¹. Uzyskano ca³kowit¹
regresjê nowotworu. W publikacji omówiono ponadto w³aœciwoœci lasera
Nd:YAG, który posiada szczególn¹ przydatnoœæ w chirurgii nowotworów i
zmian pochodzenia naczyniowego.
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A case of malignant haemangiopericytoma with very rare localisation in
the pharynx and parapharyngeal space in 22 year female is reported. Ha-
emangiopericytoma is an angiogenic tumor, which clinical course is very
difficult to prognose. Authors decribed diagnostic and therapeutic manage-
ment. Combined method – Nd:YAG laser surgery and radiochemotherapy
were used and complete remission was obtained. Publication presents also
properties of Nd:YAG laser, which has especially good application in surgery
of vascular neoplasms and lesions.
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Ob³oniak, czyli przyb³oniak (haemangiopericytoma)
jest rzadkim nowotworem pochodzenia naczyniowego,
wywodz¹cym siê z pericytów – komórek przydanki na-
czyñ w³osowatych. Po raz pierwszy zosta³ opisany przez
Stouta i wsp. w 1942 r. [cyt. wg 1]. Ze wzglêdu na po-
chodzenie ob³oniak mo¿e rozwijaæ siê we wszystkich
tkankach, jednak¿e jego najczêstsz¹ lokalizacj¹ s¹: skóra
i miêœnie szkieletowe koñczyn, narz¹dy miednicy oraz
okolicy zaotrzewnowej [2]. Opisano równie¿ ob³oniaka
w obrêbie p³uc, mózgu, przewodu pokarmowego oraz
tarczycy [1-3,5,7,8].

W 13 do 16% wystêpuje w narz¹dach g³owy i szyi,
w których najczêœciej umiejscawia siê w nosie i zatokach
przynosowych, jamie ustnej, tkankach miêkkich szyi
i pow³okach g³owy, a rzadziej w gruczo³ach œlinowych
oraz krtani [1-3,9]. Przedstawiono dot¹d bardzo niewiele
przypadków tego guza w gardle i przestrzeni przygar-
d³owej. W piœmiennictwie polskim i obcojêzycznym zna-
leŸliœmy jedynie jeden przypadek ob³oniaka czêœci ustnej
gard³a oraz dwa przypadki o lokalizacji w przestrzeni
przygard³owej, jednak¿e nie napotkaliœmy dot¹d opisu
guza przechodz¹cego do przestrzeni przygard³owej z ust-
nej czêœci gard³a [1,10,11].

Ob³oniak wystêpuje w ka¿dym wieku, niezale¿nie od
p³ci, chocia¿ czêœciej rozwija siê pomiêdzy 5 i 7 dekad¹
¿ycia oraz przed 25 r. ¿. [2,6,7,9,12]. Uwa¿a siê, ¿e u dzieci
w oko³o 1/3 przypadków ma charakter wrodzony [7,8,
cyt. wg 11].

Makroskopowo jest guzem o charakterystycznej si-
noczerwonej barwie, mog¹cym osi¹gaæ znaczne rozmia-
ry, na przekroju – szarym z ogniskami martwicy i wyle-
wami krwawymi. W obrazie mikroskopowym zbudowa-
ny jest z wrzecionowatych lub owalnych komórek z wy-
raŸnymi j¹drami i niezbyt ostro ograniczon¹ cytoplazm¹,
wœród których znajduj¹ siê œwiat³a naczyñ wyœcielonych
œródb³onkiem [1,8,9,11].

Przebieg kliniczny ob³oniaków mo¿e byæ ³agodny lub
z³oœliwy, jednak¿e poza okreœleniem stopnia atypii komór-
kowej i indeksu mitotycznego nie istniej¹ histologiczne
kryteria odró¿niaj¹ce obie postaci tego guza [2,7,8,11,12].
£agodny przebieg cechuje siê powolnym, wieloletnim,
najczêœciej rozprê¿aj¹cym wzrostem, chocia¿ czêœæ guzów
naciekaj¹c tkanki mo¿e mieæ charakter miejscowo z³oœli-
wy. Postaæ z³oœliwa wystêpuje w 11,6 do 65,5% przypad-
ków i cechuje j¹ bardzo szybki naciekaj¹co-wrzodziej¹cy
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wzrost, zdolnoœæ do przerzutów odleg³ych drog¹ krwi lub
ch³onki, najczêœciej do p³uc, a tak¿e do koœci, w¹troby
i wêz³ów ch³onnych. W zale¿noœci od lokalizacji odse-
tek nawrotów miejscowych wynosi od 25 do 80, w obrê-
bie g³owy i szyi oko³o 60% [1,3,6,7,12,13].

Stopieñ z³oœliwoœci mo¿na przewidywaæ bior¹c pod
uwagê dynamikê wzrostu nowotworu ³¹cznie z obrazem
mikroskopowym [1,2,8,12,13]. Ze wzglêdu na zró¿ni-
cowany histologicznie charakter guza przy leczeniu ob³o-
niaków powinno siê je traktowaæ zawsze jako guzy z³oœ-
liwe [6,11,13]. W badaniach obrazowych (TK, MRI)
ob³oniaki, zw³aszcza g³owy i szyi, tak¿e rozwijaj¹ce siê
w przestrzeni przygard³owej, nie wykazuj¹ swoistego
i charakterystycznego obrazu, w diagnostyce ró¿nicowej
w tych przypadkach wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ badania na-
czyniowe (DSA, angio-MRI) [2,4,9]. W mikroskopo-
wej diagnostyce ró¿nicowej ob³oniaków nale¿y uwzglêd-
niæ przede wszystkim inne guzy naczyniowe (chemodec-
toma, hemangioendothelioma, haemangiosarcoma),
a tak¿e inne nowotwory ³¹cznotkankowe, takie jak w³ók-
niakomiêsak oraz nerwiak os³onkowy [3,6-9,11].

Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne wyciêcie no-
wotworu z mo¿liwie szerokim marginesem zdrowej tkan-
ki. Obfite unaczynienie guza mo¿e byæ przyczyn¹ masyw-
nych krwotoków œródoperacyjnych, dlatego w czêœci przy-
padków zalecane jest wykonanie przed zabiegiem embo-
lizacji g³ównego naczynia [9,13]. W postaciach z³oœliwych
i przy braku doszczêtnoœci zabiegu konieczne jest zasto-
sowanie uzupe³niaj¹cej radioterapii i chemioterapii [3,4,9].

Przedstawiamy przypadek ob³oniaka gard³a penetru-
j¹cego do przestrzeni przygard³owej u m³odej kobiety
leczonej metoda skojarzon¹.

Opis przypadku
22-letni¹ chor¹ K.P. (hist. chor. 10068/331) przyjêto

do Kliniki z powodu guza bocznej œciany gard³a po stro-
nie lewej z towarzysz¹cym szczêkoœciskiem. Pojawienie
siê guza w gardle zauwa¿y³a 3 miesi¹ce przed przyjêciem,
w ci¹gu ostatniego miesi¹ca uleg³ on znacznemu powiêk-
szeniu, a przed tygodniem wyst¹pi³ szczêkoœcisk. Chora
skar¿y³a siê równie¿ na trudnoœci w po³ykaniu, innych
dolegliwoœci nie zg³asza³a. W badaniu przedmiotowym
stwierdzono du¿y guz o sino-czerwonym zabarwieniu
wype³niaj¹cy czêœæ jamy ustnej i cieœñ gard³a, rozci¹gaj¹-
cy siê od k¹ta jêzykowo-migda³kowego do czêœci noso-
wej gard³a, zas³aniaj¹cy migda³ek podniebienny i unie-
mo¿liwiaj¹cy jego ocenê. Szczêkoœcisk na oko³o 4 cm.
Uszy i nos bez istotnych zmian, krtañ i gard³o dolne ze
wzglêdu na obecnoœæ guza niemo¿liwe do oceny. Mowa
niewyraŸna, be³kotliwa. W dole pod¿uchwowym wyczu-
walny by³ twardy, g³adki, trudno przesuwalny guz, skóra
nad nim by³a niezmieniona. Wêz³y ch³onne szyi by³y
niewyczuwalne.

W badaniu obrazowym metod¹ rezonansu magne-
tycznego (ryc. 1) w przestrzeni przygard³owej po stronie
lewej na poziomie ujœcia tr¹bki s³uchowej widoczny okr¹-
g³awy guz o œrednicy 6 cm, który przylega od ty³u do
miêœni d³ugich g³owy, od boku graniczy z miêœniem
skrzyd³owym przyœrodkowym, ga³êzi¹ ¿uchwy, œlinian-
k¹ przyuszn¹, ku przodowi z nasad¹ jêzyka, ku do³owi ze
œliniank¹ pod¿uchwow¹. Jego górny zarys siêga podnie-
bienia twardego. Na jego tylno-bocznym zarysie widocz-
ne przemieszczone naczynia szyjne. Naciek wykazuje doœæ
regularny, okr¹g³awy kszta³t, lit¹ strukturê i jest doœæ do-
brze odgraniczony od otoczenia (dr med. J. Mechliñska,

Ryc. 1. Rezonans magnetyczny g³owy i szyi. Po stronie lewej widoczny olbrzymi guz gard³a œrodkowego z zajêciem przestrzeni przygard³owej. AAAAA – p³aszczyzna
czo³owa, BBBBB – p³aszczyzna osiowa
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Zak³ad Rentgenodiagnostyki AMG). Badania laborato-
ryjne, poza przyspieszonym OB (36mm/godz.), nie wy-
kaza³y odchyleñ od normy.

W badaniu histopatologicznym (dr hab. med. K. Jaœ-
kiewicz, Zak³ad Patomorfologii AMG) wycinka guza
stwierdzono: mezenchymalny bogatokomórkowy nowo-
twór zbudowany z owalnych i wrzecionowatych komó-
rek o sk¹pej cytoplazmie, o niskiej aktywnoœci mitotycz-
nej, z licznymi szczelinowatymi przestrzeniami naczy-
niowymi. Odczyny immunohistochemiczne: Desmin (-),
SMA (-), S-100 (-), CD 34 (+), CD 99(+). Ca³oœæ obra-
zów odpowiada utkaniu haemangiopericytoma (ryc. 2).

Pacjentka zosta³a zakwalifikowana do leczenia sko-
jarzonego – w pierwszym etapie zmniejszenie masy guza,
w drugim radioterapia. Operacjê rozpoczêto wykonaniem
tracheotomii, a nastêpnie, przy u¿yciu lasera Nd:YAG
w funkcji ciêcia (5-7W w trybie ci¹g³ym), odciêto znaczn¹

czêœæ guza wychodz¹cego z lewego migda³ka, czêœæ usu-
niêto przez wy³y¿eczkowanie. Ze wzglêdu na rozleg³oœæ
nowotworu nie uda³o siê usun¹æ go w ca³oœci – pozosta³
niewielki fragment guza w dolnej czêœci niszy migda³ka.
Dziêki zastosowaniu lasera krwawienie podczas zabiegu
by³o niewielkie (ryc. 3). Obraz mikroskopowy materia³u
operacyjnego by³ podobny do wycinka, jednak¿e bior¹c
pod uwagê kliniczne cechy guza patolog rozpozna³ ha-
emangiopericytoma malignum.

Ze wzglêdu na szybki wzrost tkanki nowotworowej
w niszy pooperacyjnej, m³ody wiek chorej i ostateczny
wynik badania histopatologicznego, zastosowano uzu-
pe³niaj¹c¹ teleradioterapiê, tj. napromienianie zmiany
i regionalnych wêz³ów ch³onnych z 2 pól równoleg³ych
przeciwleg³ych 11x13 cm Co60 1,25 MeV 40Gy/20
frakcji. Po podaniu 9 frakcji napromieniañ, z powodu
dalszego wzrostu guza, zdecydowano o podaniu 6 cyklów

Ryc. 3. Obraz œródoperacyjny. AAAAA – olbrzymi guz wype³niaj¹cy jamê ustn¹ i gard³o, BBBBB – stan po usuniêciu guza, CCCCC – usuniêty guz

Ryc. 2. Obraz mikroskopowy guza. AAAAA – barwienie H-E, powiêkszenie 400 x, opis w tekœcie, BBBBB – badanie immunohistochemiczne – dodatnia reakcja na
obecnoœæ CD34
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Tabela I. Umiejscowienie ob³oniaka w narz¹dach g³owy i szyi w opisach
przypadków

Umiejscowienie Liczba przypadków Pozycja piœmiennictwa

Jama ustna 8 1, 2, 4, 5, 7, 14-16
Tkanki miêkkie g³owy i szyi 5 3, 4, 9, 11
Zatoka szczêkowa 4 1, 6, 11
Jama nosa 2 6, 11, 12
Œlinianka przyuszna 2 4, 11
Zatoka klinowa 2 4
PrPrPrPrPrzestrzestrzestrzestrzestrzeñ przeñ przeñ przeñ przeñ przygard³owazygard³owazygard³owazygard³owazygard³owa 2 1, 10
Wyrostek sutkowaty 2 4, 11
Czêœæ ustna gard³aCzêœæ ustna gard³aCzêœæ ustna gard³aCzêœæ ustna gard³aCzêœæ ustna gard³a 1 12
Czêœæ nosowa gard³a 1 13
Komórki sitowe 1 4
Krtañ 1 8

Ryc. 4. Tomografia komputerowa g³owy. Badanie kontrolne po leczeniu -
widoczne pozosta³oœci guza w przestrzeni przygard³owej po stronie lewej
(oznaczone 1 i 2)

Ryc. 5. Stan miejscowy po 12 miesi¹cach od zakoñczenia leczenia

chemioterapii (cisplatyna 70 mg/tydzieñ), po czym
wznowiono radioterapiê do ³¹cznej dawki 70Gy/35 frak-
cji. W efekcie uzyskano regresjê guza. Wykonane po le-
czeniu badanie tomografii komputerowej wykaza³o obec-
noœæ niewielkiej patologicznej masy w przestrzeni przy-
gard³owej lewej odpowiadaj¹cej resztkowej masie guza
z obszarami rozpadu (ryc. 4). W badaniu klinicznym
w miejscu usuniêtego guza nie stwierdzono cech
nowotworu, lewa nisza migda³kowa oczyszczona, czê-
œciowo wynab³onkowana, wêz³y ch³onne szyjne niepo-
wiêkszone.

W kontrolnym badaniu po 12 miesi¹cach nie znale-
ziono cech nowotworu (ryc. 5).

OMÓWIENIE

Ob³oniak jest guzem rzadko zlokalizowanym w ob-
rêbie gard³a i przestrzeni przygard³owej. Opisano do-
t¹d jedynie dwa przypadki umiejscowienia w przestrze-
ni przygard³owej, w tym jeden przechodz¹cy ze œlinianki
przyusznej [1, 10]. Tabela I przedstawia zestawienie
ob³oniaków w narz¹dach g³owy i szyi, z dostêpnego piœ-
miennictwa.

U opisanej chorej ob³oniak wychodzi³ z bocznej œciany
gard³a i penetrowa³ do przestrzeni przygard³owej. Ze
wzglêdu na bogate unaczynienie guza nale¿y pamiêtaæ
o mo¿liwoœci wyst¹pienia masywnego krwawienia w cza-
sie zabiegu. Barciñski i wsp. donosz¹ o zastosowaniu
angiografii i embolizacji naczyñ doprowadzaj¹cych krew
do guza jako zabezpieczenie przed krwawieniem. Ta
metoda wymaga jednak stwierdzenia pojedynczego na-
czynia doprowadzaj¹cego krew do guza i jest obci¹¿ona
ryzykiem powik³añ w nastêpstwie przejœcia materia³u
embolizuj¹cego do niew³aœciwego obszaru [9,13].

W naszym przypadku, spodziewaj¹c siê obitego
krwawienia z powodu charakteru, jak i szczególnej
lokalizacji guza, zabieg wykonano przy u¿yciu lasera
Nd:YAG. Chirurgiczny laser Nd:YAG pracuje w zakresie
bliskiej podczerwieni (d³ugoœæ fali 1064 nm), w po-
równaniu z innymi laserami (CO2, Er:YAG) cha-
rakteryzuje siê nisk¹ absorpcjê w wodzie, hemoglobinie
i tkankach przy zdolnoœci g³êbokiej penetracji (5-7mm).
Pracuje w czterech trybach: ciêcie, odparowanie,
koagulacja i ITT (interstitial termotherapy), w zakresie
mocy 2 do 100 W, metod¹ ci¹g³¹, impulsow¹ (5-15 s)
oraz pulsacyjn¹. Znajduje on szerokie zastosowanie
w chirurgii g³owy i szyi. Wskazania do jego stosowania
s¹ bardzo ró¿ne, miêdzy innymi dobrze unaczynione
zmiany skórne i nowotwory b³on œluzowych jamy ustnej,
gard³a i krtani. Laser Nd:YAG doskonale sprawdza siê
w chirurgii guzów pochodzenia naczyniowego (g³ównie
naczyniaków), a tak¿e malformacji naczyniowych. Dziêki
u¿yciu lasera uzyskuje siê dobr¹ kontrolê linii ciêcia
i niewielkie krwawienie.
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Wznowy miejscowe i odleg³e ob³oniaków w obrêbie
g³owy i szyi wystêpuj¹ w oko³o po³owie przypadków.
Przyczyn¹ nawrotów jest naciekaj¹cy charakter guza,
w zwi¹zku z czym nawet szerokie wyciêcie mo¿e okazaæ
siê niewystarczaj¹ce dla uzyskania doszczêtnoœci usuniêcia
guza [cyt. wg 1]. Lepsze rokowanie dotyczy guzów mniej-
szych ni¿ 6,5 cm [9].

Uwa¿a siê, ¿e wszystkie ob³oniaki nale¿y traktowaæ
jako nowotwory z³oœliwe, o stopniu z³oœliwoœci decyduje
badanie histopatologiczne oraz przebieg kliniczny [13].
Enzinger i Smith podali histopatologiczne kryteria z³o-
œliwoœci, wymieniaj¹c obecnoœæ figur podzia³u j¹dra ko-
mórkowego, ogniska martwicy, ogniska krwotoczne, du¿¹
liczbê komórek. Obrazy takie obserwowane s¹ w guzach,
które nawracaj¹ wczeœniej i czêœciej daj¹ przerzuty [cyt.
wg 8]. Z³oœliwoœæ jest równie¿ obserwowana w guzach
z nielicznymi podzia³ami mitotycznymi i z umiarkowan¹
anaplazj¹ komórek lub z umiarkowan¹ liczb¹ figur mi-
totycznych i niewielk¹ anaplazj¹ komórek [2,8,9].

W opisywanym przypadku bogate utkanie komór-
kowe w obrazie histopatologicznym oraz dynamiczny
przyrost masy guza, zarówno przed, jak i w kilka dni po
zabiegu, wskazuje na charakter z³oœliwy ob³oniaka.

Ze wzglêdu na z³oœliwy charakter guza i niedoszczêt-
noœæ zabiegu zastosowano uzupe³niaj¹ce leczenie napro-
mienianiem i lekami cytostatycznymi. Ob³oniak jest gu-
zem promieniowra¿liwym, radioterapiê stosuje siê
w przypadkach braku radykalnoœci zabiegu i w przypad-
kach guzów z³oœliwych, jak w naszym przypadku. Pomi-
mo ¿e chemioterapia nie jest skuteczna w leczeniu tych
nowotworów, metodê tê stosuje siê jako leczenie uzupe-
³niaj¹ce i paliatywne [3,4,11]. Ze wzglêdu na pocz¹tko-
wy brak efektu radioterapii u naszej chorej w³¹czono le-
czenie cytostatyczne, uzyskuj¹c znaczne zmniejszenie
masy guza. Ostatecznie uzyskano ca³kowit¹ regresjê no-
wotworu, któr¹ potwierdzi³o zarówno badanie klinicz-
ne, jak i tomografia komputerowa.


