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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Guzy neurogenne g³owy i szyi s¹ rzadk¹ i wysoce hetero-
genn¹ grup¹ nowotworów, w stosunku do której trudno okreœliæ jednolite
wskazania diagnostyczne i terapeutyczne.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Prezentacja grupy pacjentów z guzami neurogennymi g³owy i szyi wraz
z analiz¹ wdro¿onego procesu diagnostyki i terapii.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Grupa 46 chorych z 48 guzami neurogennymi (z wy³¹-
czeniem guzów n. VIII), diagnozowana i leczona w Oddz. ORL WSzZ w Kiel-
cach i Dziale Otolaryngologii Chirurgii G³owy i Szyi ŒCO w Kielcach w okresie
1987-2003. Analiza dokumentacji i bie¿¹cych badañ kontrolnych.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. W analizowanej grupie stwierdzono ok. 73% nowotworów niez³o-
œliwych i 27% nowotworów z³oœliwych. Najczêstszym punktem wyjœcia gu-
zów by³y nerwy obwodowe, jednak¿e ich histopatologia oraz umiejscowie-
nie wzglêdem struktur g³owy i szyi by³o bardzo zró¿nicowane. Biopsja aspi-
racyjna cienkoig³owa by³a ma³o przydatna w ustaleniu rozpoznania. Z regu-
³y metod¹ leczenia z wyboru by³ zabieg operacyjny, czasami, zw³aszcza w gu-
zach z³oœliwych, stosowano radioterapiê uzupe³niaj¹c¹.
Wniosek.Wniosek.Wniosek.Wniosek.Wniosek. W procesie diagnostyki ró¿nicowej guzów g³owy i szyi o niejasnym
obrazie klinicznym nale¿y zawsze braæ pod uwagê nowotwory neurogenne.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. The neurogenous tumours are a rare and highly heterogene-
ous group of neoplastic diseases, where it is difficult to establish unified
diagnostic and therapeutic standards.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. Present a group of patients with neurogenous tumours of head and neck
along with analyse of implemented diagnostic and therapeutic procedures.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. A group of 46 cases with 48 tumours (acoustic
tumours excluded), diagnosed and treated in ENT Dept. District Hospital in
Kielce, and Dept. of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Holy Cross
Cancer Centre in Kielce from 1987 to 2003. The analysis of medical docu-
mentation and current follow up.
Results.Results.Results.Results.Results. The analysed cases were found to comprise ca. 73% non-mali-
gnant and ca. 27% malignant tumours. Peripheral nerves were the most
frequent tumour starting points; nevertheless their histopathology and loca-
lisation relative to head and neck structures varied widely. The fine needle
biopsy, which is a valuable diagnostic tool in most of head and neck tumo-
urs, is of little value in diagnosing of neurogenous tumours in that region.
Surgery was the most frequently selected method of treatment, in some
malignant cases it was accompanied by radiotherapy.
Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. The neurogenous etiology of tumours should be considered in
the differential diagnosis of any head and neck tumour with atypical picture.
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Nowotwory neurogenne g³owy i szyi (wy³¹czaj¹c guzy
n. VIII) stanowi¹ ok. 2% ogó³u nowotworów wystêpuj¹-
cych w tym regionie [1]. Rzadkoœæ ich wystêpowania,
a jednoczeœnie znaczne zró¿nicowanie obrazu histolo-
gicznego i klinicznego utrudnia rozpoznawanie i wska-
zanie jednolitych zasad terapii.

Nowotwory neurogenne regionu g³owy i szyi wywo-
dz¹ siê z nerwów obwodowych, zwojów nerwowych au-
tonomicznych, komórek przyzwojowych b¹dŸ embrio-
nalnej neuroektodermy. W 1999 roku Laudreneau przed-
stawi³ przejrzyst¹ i logiczn¹ klasyfikacjê tych nowotwo-
rów przyjmuj¹c jako g³ówne kryteria podzia³u - tkankê
wyjœciow¹ i charakter (z³oœliwoœæ) guza [2].

Nowotwory wywodz¹ce siê z nerwów obwodowych
stanowi¹ ponad 50% guzów neurogennych regionu g³owy

Tabela I. Klasyfikacja nowotworów neurogennych wg Landreneau’a [2]

Rodzaj nowotworu
Pochodzenie Niez³oœliwe Z³oœliwe

Nerwy obwodowe Os³oniak (nerwiak os³onkowy) Os³oniak z³oœliwy –
 – schwannoma (neurilemmoma) schwannoma malignum
Nerwiakow³ókniak – neurofibroma

Zwoje autonomiczne Ganglioneuroma Nerwiak zarodkowy –
ganglioneuroblastoma

Komórki przyzwojowe Przyzwojak – paraganglioma Przyzwojak z³oœliwy –
(chemodectoma) paraganglioma malignum

Neuroektoderma Neurothekeoma Prymitywny nowotwór
embrionalna neuroektodermalny –

primitive neuroectodermal
tumor (PNET)
Nerwiak wêchowy –
olfactory neuroblastoma
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i szyi. W grupie tej ok. 45-50% stanowi niez³oœliwy ner-
wiak os³onkowy (schwannoma) [3,4,5]. Twardy otoreb-
kowany guz, z regu³y zwi¹zany jest z nerwem, b¹dŸ w³ók-
na nerwu wchodz¹ w sk³ad jego torebki. W przypadku
niez³oœliwych otorebkowanych nerwiaków zwi¹zanych
z wa¿nymi funkcjonalnie nerwami, rekomendowane jest
wewn¹trztorebkowe, mikrochirurgiczne wy³uszczenie
guza, aby zachowaæ biegn¹ce w torebce w³ókna nerwowe
[5,6,7]. Taka technika nie zawsze jest jednak mo¿liwa
z uwagi na wielkoœæ guza, czy trudny dostêp chirurgiczny.
Charakterystyczn¹ cech¹ jest, nierzadko spotykane, znacz-
ne pogrubienie pnia nerwu zwi¹zanego z nerwiakiem
os³onkowym, a w czêœci przypadków równie¿ innych ner-
wów widocznych w polu operacyjnym [6,7,8,9].

Drugim, co do czêstoœci, nowotworem neurogennym
g³owy i szyi (ok. 30%) jest przyzwojak (paraganglioma),
spotykany najczêœciej w miejscu anatomicznie zdefinio-
wanych cia³ przyzwojowych – na szyi w okolicy rozwi-
dlenia têtnicy szyjnej wspólnej (carotid body paragan-
glioma), w jamie bêbenkowej (paraganglioma tympani-
cum),w okolicy opuszki ¿y³y szyjnej (paragangloma ju-
gulare) i wyj¹tkowo rzadko – w górnym odcinku szyjnej
czêœci nerwu b³êdnego (paraganglioma vagale). Objawy
kliniczne przyzwojaka t. szyjnej to powoli rosn¹cy, ela-
styczny, niebolesny guz na szyi, ruchomy do boku, ale
s³abo przesuwalny w projekcji pionowej, niekiedy zgod-
ny z têtnem szum nad guzem przy os³uchiwaniu szyi.
Lokalizacja i bogate unaczynienie przyzwojaka szyjne-
go, stwierdzane w badaniach obrazowych, s¹ tak charak-
terystyczne, ¿e wykonywanie biopsji aspiracyjnej cien-
koig³owej (BAC) celem potwierdzenia diagnozy jest
przedmiotem kontrowersji.

Z nak³ucia uzyskuje siê z regu³y jedynie krew, ryzy-
kuj¹c jednoczeœnie wytworzenie siê krwiaka na szyi. Bar-
dzo ryzykowna jest równie¿ biopsja otwarta przyzwoja-
ków, gro¿¹ca krwotokiem. Przyzwojaki – bêbenkowy
i opuszki ¿y³y szyjnej, w czêœci podrêczników okreœlane
s¹ wspólnym mianem przyzwojaka szyjno-bêbenkowe-
go (paraganglioma jugulo-tympanicum) [10,11], ponie-
wa¿ klinicznie czêsto nie jest mo¿liwe ustalenie ich pier-
wotnego punktu wyjœcia. Wczesne objawy kliniczne przy-
zwojaka szyjno-bêbenkowego to zgodny z fal¹ têtna szum
w uchu i przewodzeniowy niedos³uch przy ekspansji guza
do jamy bêbenkowej. W przypadku niszczenia s¹siadu-
j¹cych z guzem struktur ucha wewnêtrznego stopniowo
postêpuje g³uchota odbiorcza, uszkodzenie narz¹du
przedsionkowego i pora¿enie n. VII, a w wyniku nacie-
kania okolicy otworu ¿y³y szyjnej pora¿enie n. czaszko-
wych IX, X, XI i XII. Niezwykle rzadki przyzwojak n. b³êd-
nego manifestuje siê najpierw jako wolno rosn¹cy guz
w górnym odcinku przestrzeni przygard³owej, który w póŸ-
nym okresie nacieka podstawê czaszki i uszkadza nerwy
czaszkowe w okolicy otworu ¿y³y szyjnej wewnêtrznej.

Tylko ok. 1-3% przyzwojaków g³owy i szyi jest czynna
neurohormonalnie (przyzwojaki chromoch³onne z uk³adu

wspó³czulnego), dlatego te¿ rutynowe oznaczanie pozio-
mu katecholamin w przypadku guza, któremu nie towa-
rzysz¹ gwa³towne zwy¿ki ciœnienia têtniczego nie jest ko-
nieczne[10]. Ok. 10-15% przyzwojaków to nowotwory
wykazuj¹ce kliniczne i histologiczne cechy z³oœliwoœci –
z naciekaniem i niszczeniem s¹siaduj¹cych tkanek oraz
mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia regionalnych przerzutów wêz³o-
wych i odleg³ych przerzutów do p³uc i koœci [10,12,13].

Wybór metody leczenia przyzwojaków wymaga du-
¿ej rozwagi. Resekcja chirurgiczna przyzwojaków t. szyj-
nej (carotid body tumors) stwarza znaczne ryzyko uszko-
dzenia t. szyjnej, st¹d koniecznoœæ wspó³pracy z chirur-
giem naczyniowym. Poniewa¿ wolno rosn¹cy przyzwo-
jak t. szyjnej rzadko daje samoistne dolegliwoœci i nie
stwarza zagro¿enia dla ¿ycia, sama obecnoœæ guza nie jest
automatycznie wskazaniem do podjêcia ryzykownego
leczenia chirurgicznego. Wed³ug Watkinsona i wsp. [14]
do resekcji chirurgicznej kwalifikuj¹ siê:
- pacjenci < 50 roku ¿ycia w dobrym ogólnym stanie

zdrowia,
- ma³e i œrednie guzy nie obejmuj¹ce okrê¿nie rozwid-

lenia tt. szyjnych,
- du¿e guzy penetruj¹ce w kierunku gard³a, zaburzaj¹-

ce po³ykanie, mowê czy oddychanie,
- guzy sugeruj¹ce z³oœliwy charakter (ból, szybki wzrost,

okluzja œwiat³a tt. szyjnych).
W pozosta³ych przypadkach carotid body tumors mo¿-
na przyj¹æ taktykê wyczekuj¹c¹. Opcj¹ terapeutyczn¹,
mimo niskiej promienioczu³oœci tych guzów pozostaje
Rtg-terapia [10].

W przypadkach przyzwojaków jarzmowo-bêbenko-
wym dostêp i zakres operacji jest indywidualizowany
w zale¿noœci od zaawansowania guza – od wy³uszczenia
guza drog¹ tympanotomii eksploratywnej pocz¹wszy, na
szerokich dostêpach jarzmowo-skroniowych do podsta-
wy czaszki koñcz¹c. Tu równie¿ alternatyw¹ dla leczenia
chirurgicznego pozostaje Rtg-terapia.

Wg Myssiorka w leczeniu niez³oœliwych przyzwoja-
ków resekcja chirurgiczna i Rtg-terapia maj¹ podobn¹
skutecznoœæ, siêgaj¹c¹ 90% [10]. Uzupe³niaj¹ca Rtg-te-
rapia ma zastosowanie po nieradykalnej resekcji chirur-
gicznej czy w przypadkach stwierdzenia histologicznej
z³oœliwoœci przyzwojaka.

Nerwiakow³ókniaki (neurofibroma) s¹ najczêœciej
spotykane jako element nerwiakow³ókniakowatoœci typu
I (NF-1), b¹dŸ typu II (NF-2) (neurofibromatosis, cho-
roba von Recklinghausena) daj¹cych ogromne bogactwo
form i wspó³istniej¹cych objawów, rzadziej jako izolo-
wany pojedynczy guz [15]. Oba typy nerwiakow³óknia-
kowatoœci s¹ chorobami uwarunkowanymi genetycznie
o wyraŸnie okreœlonej lokalizacji uszkodzonego genu (NF-
1 - 17q 11.2; NF-2 - 22q 12.1). W NF-1 guzy i guzki
rozsiane mog¹ byæ w skórze ca³ego cia³a, ale mo¿e to byæ
np. masa guza zniekszta³caj¹ca po³owê twarzy. Czêsto
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wspó³towarzysz¹ jej przebarwienia skóry (plamy mlecz-
ne, czy piegi w zgiêciach skóry czy na ³okciach). W przy-
padkach NF-1 wspó³istniej¹ czêsto inne nowotwory uk³a-
du nerwowego – glejaki, gwiaŸdziaki, czy naczyniowe
anomalie w oœrodkowym uk³adzie nerwowym. W NF-2
przebarwienia na skórze i guzy w obrêbie skóry s¹ znacz-
nie rzadsze, natomiast w ok. 90% wystêpuj¹ obustronnie
nerwiaki n. VIII, a u blisko po³owy pacjentów z NF-2
wspó³istniej¹ oponiaki w oœrodkowym uk³adzie nerwo-
wym, czy os³oniaki nerwów obwodowych [14].

W przypadkach resekcji nerwiakow³ókniaków, gu-
zów które z regu³y nie maj¹ wyraŸnej torebki a ich utka-
nie przemieszane jest z w³óknami nerwu, nie ma mo¿li-
woœci zaoszczêdzenia nerwu i tu, w przypadku wa¿nego
funkcjonalnie nerwu, nale¿y rozwa¿yæ jego jednoczaso-
w¹ rekonstrukcjê [4].

Najczêstszym z³oœliwym nowotworem neurogennym
w regionie g³owy i szyi jest z³oœliwy nerwiak os³onkowy
(schwannoma malignum), rozwijaj¹cy siê od pocz¹tku
jako postaæ z³oœliwa. Czasami spotykane s¹ przypadki
transformacji nerwiakow³ókniakowatoœci I typu w z³o-
œliwego nerwiaka. Wyj¹tkowo rzadko takiej transforma-
cji ulega niez³oœliwy nerwiak os³onkowy [8].

Kolejnym neurogennym nowotworem z³oœliwym jest
wystêpuj¹cy w jamie nosowej nerwiak wêchowy (olfac-
tory neuroblastoma), rozwijaj¹cy siê z embrionalnej neu-
roektodermy w obrêbie p³ytki wêchowej [16,17]. Jeszcze
rzadziej spotykanymi z³oœliwymi nowotworami neuro-
gennymi s¹ nerwiak zarodkowy zwojowy (ganglioneu-
roblastoma), czy prymitywny nowotwór neuroektoder-
malny (primitive neuroectodermal tumor – PNET).
Nowotwory te posiadaj¹ z³o¿on¹ i nie do koñca wyja-
œnion¹ histogenezê.

Pozosta³e, wymienione w klasyfikacji Laudreneau
nowotwory neurogenne w regionie g³owy i szyi wystê-
puj¹ sporadycznie.

Wstêpne ustalenia diagnostyczne w przypadku no-
wotworów neurogennych regionu g³owy i szyi s¹ trudne
i myl¹ce, a objawy, poza grup¹ przyzwojaków, z regu³y
niecharakterystyczne. Wzrost wiêkszoœci nowotworów
niez³oœliwych jest wolny, bez dolegliwoœci bólowych i
objawów uszkodzenia s¹siaduj¹cych nerwów czaszko-
wych. Ból, szybki wzrost, towarzysz¹ce niedow³ady czy
pora¿enie nerwów sugeruj¹ z³oœliw¹ naturê nowotworu.
Kluczow¹ rolê w diagnostyce histopatologicznej z³oœli-
wych nowotworów neurogennych odgrywaj¹ badania
immunohistochemiczne (ekspresja bia³ka S-100, neuron-
specyficznej enolazy, cytokeratyny, desminy, vimentyny,
aktyny, UMB 45, CLA) [17,18,19].

Wartoœæ biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej (BAC) jest
ograniczona, ze wzglêdu na trudnoœæ uzyskania odpo-
wiedniego materia³u z litego, twardego os³oniaka, czy
uzyskiwanie w aspiracie z przyzwojaków wy³¹cznie krwi.
Kluczow¹ rolê w precyzyjnym ustaleniu lokalizacji no-

wotworu, jego wewnêtrznej struktury i stosunku do s¹-
siaduj¹cych struktur odgrywaj¹ badania obrazowe (TK,
RM, USG i angiografia).

Z uwagi na rzadkoœæ z³oœliwych nowotworów neu-
rogennych trudno mówiæ o typowych metodach tera-
pii. W grê wchodzi resekcja chirurgiczna guza z uzu-
pe³niaj¹c¹ Rtg-terapi¹, radykalna Rtg-terapia, czy w wy-
branych przypadkach (PNET) skojarzenie chemiote-
rapii i Rtg-terapii.

Celem pracy by³o przedstawienie 46 przypadków
chorych z nowotworami pochodzenia neurogennego re-
gionu g³owy i szyi leczonych w naszym oœrodku i próba
krytycznej analizy zastosowanych metod terapii.

MATERIA£ I METODY

W latach 1987-2000 w Oddziale ORL WSzZ
w Kielcach i w latach 2001-2003 w Dziale Otolaryngo-
logii Chirurgii G³owy i Szyi ŒCO w Kielcach diagnozo-
wano i leczono 46 pacjentów (23 kobiety i 23 mê¿czyzn)
w wieku od 10 do 85 lat (œrednia 44,0) z 48 nowotwora-
mi neurogennymi regionu g³owy i szyi (u jednej pacjent-
ki wyst¹pi³y metachronicznie 2 nerwiaki oraz 1 miêsak
neurogenny). Z analizy wy³¹czono przypadki pacjentów
z guzami n. VIII. Dane oparto na retrospektywnej anali-
zie dokumentacji i bie¿¹cych badaniach kontrolnych.

WYNIKI

W analizowanej grupie - 35 (72,9%) nowotworów
niez³oœliwych i 13 (27,1%) nowotworów z³oœliwych - nie
stwierdzono istotnych predyspozycji wystêpowania pro-
cesu ³agodnego i z³oœliwego w zale¿noœci od p³ci czy wie-
ku, jednak¿e ma³a liczebnoœæ grup nie uprawnia do oce-
ny statystycznej (tab. III). Chorzy z nowotworami z³o-
œliwymi byli starsi ni¿ z nowotworami niez³oœliwymi.
Podobne wartoœci podaj¹ Kuczkowski i wsp. - autorzy
najwiêkszego polskiego opracowania obejmuj¹cego gru-
pê 65 chorych z nowotworami neurogennymi [20].

Tabela II. Wystêpowanie niez³oœliwych i z³oœliwych nowotworów g³owy i szyi
w zale¿noœci od wieku i p³ci

Grupy wiekowe <20 21–40 41–60 >60 Ogó³em

Wiek
Nowotwory niez³oœliwe 5 13 10 5 33
(œr. wieku 40,4)
Nowotwory z³oœliwe 4 5 4 13
(œr. wieku 51,7)
P³eæ
M – Nowotwory niez³oœliwe 1 7 6 2 16

Nowotwory z³oœliwe 2 3 2 7
K – Nowotwory niez³oœliwe 4 6 4 3 17

Nowotwory zloœliwe 2 2 2 6

Razem 5 17 15 9 46
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Charakterystyka histopatologiczn¹ i lokalizacyjna
guzów neurogennych g³owy i szyi w naszym materiale
nie odbiega³a od podobnych zestawieñ z literatury
[1,14,20] (tab. III, IV).

W procesie wstêpnej diagnostyki usi³owano uzyskaæ
materia³ do badania histopatologicznego w 36/48 guzów
(75,0%). U 16 (33,3%) chorych wykonano BAC pod
kontrol¹ USG, u 12 (25,0%) chorych – biopsjê kleszczy-
kow¹, u 6 (12,5%) chorych - biopsjê otwart¹, a u 2 (4,2%)
pacjentów - biopsjê œródoperacyjn¹. Pozosta³e 12 (25,0%)
przypadków pochodzi³o z okresu przed rutynowym sto-
sowaniem BAC, b¹dŸ byli to chorzy, u których przyjêto
taktykê biopsji wycinaj¹cej - usuwaj¹c od razu ca³oœæ guza.

Wstêpna diagnostyka obrazowa zastosowana by³a
w 32/48 (66,7%) leczonych guzów (USG - 16/48
(33,3%), TK-12/48 (25,0%), MR - 4/48 (8,4%), przy
czym wstêpna sugestia wskazuj¹ca i¿ mo¿e to byæ guz

neurogenny, to zaledwie 8/32 (25,0%) diagnozowanych
w ten sposób przypadków.

Prawie wszyscy pacjenci (44/46) leczenie byli pier-
wotnie chirurgicznie, a rodzaj operacji zale¿a³ od pier-
wotnej lokalizacji i wielkoœci nowotworu (tab. V). Naj-
czêœciej by³y to proste wy³uszczenie guza szyi z dojœcia
zewnêtrznego (24), wy³uszczenie guza przestrzeni przy-
gard³owej z dojœcia przyuszniczo-szyjnego (6) czy we-
wn¹trzustnie (1), rynotomia boczna w przypadku nowo-
tworów jamy nosowej i zatok (4),mikrochirurgia krtani
(2)b¹dŸ laryngektomia czêœciowa w przypadku guzów
krtani (2)oraz tympanotomia eksploratywna czy opera-
cja radykalna ucha w przyzwojakach jarzmowo-bêben-
kowych (4). Najwiêkszym operowanym guzem neuro-
gennym by³a ogromna deformacja po³owy twarzy spo-
wodowana rozrostem nerwiakow³ókniaka typu I. W ana-
lizowanym materiale przejœciowe niedow³ady nerwów
obwodowych po operacji wyst¹pi³y w 8/17 (47,0%) przy-
padków os³oniaków, a trwa³e niedow³ady czy pora¿enia
nerwów (n. VII, n. IX, n. X, ga³êzie splotu barkowego)
w 4/17 (23,5%) przypadkach. W 1 przypadku operacji
przyzwojaka szyjnego dosz³o do uszkodzenia œciany
t. szyjnej wewnêtrznej i, mimo jej rekonstrukcji, do za-
krzepu têtnicy i niedokrwiennego udaru mózgu (przy-
padek w pe³ni zrehabilitowany bez pozostawienia trwa-
³ego inwalidztwa).

Radykaln¹ radioterapiê (po weryfikacji guza drog¹
tympanotomii) zastosowano u jednego pacjenta z rozle-
g³ym k³êbczakiem jarzmowo-bêbenkowym, z dobrym
efektem terapeutycznym (obserwacja › 24 miesi¹ce). Ra-
dioterapiê uzupe³niaj¹c¹ zastosowano w 8/13 przypad-
ków nowotworów z³oœliwych oraz w 3 przypadkach przy-
zwojaków jarzmowo-bêbenkowych. Radioterapiê palia-
tywn¹ zastosowano w 1 przypadku, u pacjenta w z³ym
stanie ogólnym, z rozleg³ym z³oœliwym os³oniakiem
(schwannoma malignum) przestrzeni przygard³owej.

Pacjent z PNET mimo skojarzonej chemioradiote-
rapii zmar³ z powodu naciekania rdzenia krêgowego oraz
przerzutów do p³uc po 8 m-cach od ustalenia rozpozna-
nia. Dwóch pacjentów z przyzwojakiem szyjnym zdys-
kwalifikowanych do leczenia operacyjnego ze wzglêdów
internistycznych pozostaje w ponad 5-letniej obserwacji
bez progresji nowotworu.

Tabela III. Nowotwory neurogenne regionu g³owy i szyi w analizowanym materiale
w³asnym wg klasyfikacji Landreneau’a

Pochodzenie Nowotwory Nowotwory Razem
nowotworu niez³oœliwe z³oœliwe

Nerwy Nerwiak os³onkowy 17 Nerwiak z³oœliwy 4
obwodowe Nerwiakow³ókniak 6 Miêsak neurogenny 4 31 (64,6%)

Zwoje Ganglioneuroblastoma 1 1 (2,1%)
autonomiczne

Komórki Przyzwojak szyjny 6
przyzwojowe Przyzwojak jarzmowo- 4 11 (22,9%)

-bêbenkowy
Przyzwojak b³êdny 1

Neuroekto- Neurothekeoma 1 PNET 1
derma Olfactory neuroblastoma 3 5 (10,4%)

Razem 35 (72,9%) 13 (27,1%) 48 (100%)

Tabela IV. Lokalizacja i typ histologiczny nowotworów neurogennych g³owy i szyi
w analizowanym materiale (n = 48)

Lokalizacja Nowotwory Nowotwory Razem
niez³oœliwe z³oœliwe

Szyja Nerwiak 7 Nerwiak z³oœliwy 1
Przyzwojak 6 PNET 1 17 (35,4%)
Nerwiakow³ókniak 1
Neurothekeoma 1

Przestrzeñ Nerwiak 2 Nerwiak z³oœliwy 2
przygard³owa Przyzwojak 1 Miêsak neurogenny 1 7 (14,5%)

Ganglioneuroblastoma 1

Krtañ Nerwiak 2 Miêsak neurogenny 2 6 (12,5%)
Nerwiakow³ókniak 2

Jama nosowa Nerwiakow³ókniak 1 Olfactory neurobl. 3 5 (10,4%)
i zatoki Miêsak neurogenny

Jama ustna Nerwiak 2 3 (6,3%)
Nerwiakow³ókniak 1

Ucho œrodkowe Przyzwojak 4 4 (8,3%)

Przyusznica Nerwiak 2 Nerwiak z³oœliwy 1 3 (6,3%)

Inne lokalizacje Nerwiak 2 3 (6,3%)
Nerwiakow³ókniak 1

Razem 35 (72,9%) 13 (27,1%) 48 (100%)

Tabela V. Przegl¹d stosowanych metod terapeutycznych w analizowanej grupie
chorych z nowotworami neurogennymi g³owy i szyi

Metoda terapii Nowotwory niez³oœliwe Nowotwory z³oœliwe Razem

Chirurgia 29 3 32
Chirurgia + Radioterapia 3 8 11
Radioterapia radykalna 1 1
Radioterapia paliatywna 1 1
Rtg+ Chth 1 1
Obserwacja 2 2

Razem 35 13 48
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DYSKUSJA

Grupa nowotworów neurogennych jest wysoce nie-
jednorodna. Trudno wiêc wskazaæ jednolity schemat po-
stêpowania diagnostycznego. W przypadku guzów szyi,
czêsto traktowanych wstêpnie jako przerzuty do wêz³ów
ch³onnych szyi, dopiero sytuacja œródoperacyjna i osta-
teczna weryfikacja histopatologiczna ustala rozpoznanie.
W naszej analizie guzów neurogennych biopsja cienko-
ig³owa okaza³a siê byæ w 100,0% metod¹ nieskuteczn¹,
poniewa¿ albo nie uzyskiwano materia³u do badania
(os³oniaki), albo w przypadkach przyzwojaków uzyski-
wano jedynie krew. W biopsji kleszczykowej (ucho, nos,
gard³o, krtañ) uzyskano 9/12 (75%) wyników zgodnych
z ostatecznym rozpoznaniem. Wszystkie wyniki uzyskane
drog¹ biopsji otwartej, czy œródoperacyjnej by³y zgodne
z ostatecznym badaniem patologicznym.

W przypadkach guzów neurogennych g³owy i szyi
nale¿y liczyæ siê przypadkami, które mog¹ zaskoczyæ
operatora. W analizowanej grupie do takich zaliczyæ
mo¿na: os³oniak nerwu twarzowego, który mia³ byæ gu-
zem przyusznicy, obustronne przyzwojaki t. szyjnych,
w których podejrzewano chorobê nowotworow¹ z obu-
stronnymi przerzutami do wêz³ów ch³onnych szyi i ol-
brzymi os³oniak splotu barkowego, który mia³ byæ pa-
kietem wêz³ów ch³onnych w ziarnicy z³oœliwej. Podob-

nym zaskoczeniem by³y dwa neurogenne guzy wewn¹trz-
krtaniowe, które imitowa³y banalne polipy fa³du g³osowe-
go. Poniewa¿ guz na szyi u osób doros³ych jest najczêœciej
przerzutowym wêz³em ch³onnym, mo¿e to byæ Ÿród³em
najczêstszych pomy³ek przy wstêpnej diagnostyce.

Leczenie chirurgiczne nowotworów neurogennych
g³owy i szyi, zwi¹zanych z pniami nerwów obwodowych
b¹dŸ du¿ymi naczyniami szyjnymi, wi¹¿e siê z ryzykiem
powik³añ neurologicznych (niedow³ady b¹dŸ pora¿enia)
oraz naczyniowych (krwotok z têtnicy szyjnej, jej zakrzep,
czy udar niedokrwienny mózgu).

Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e guzy neuro-
genne g³owy i szyi s¹ rzadk¹, a jednoczeœnie wysoce he-
terogenn¹ grup¹ nowotworów. Obraz kliniczny wiêkszo-
œci guzów neurogennych g³owy i szyi nie jest charaktery-
styczny. W procesie diagnostyki ró¿nicowej guzów g³o-
wy i szyi o niejasnym obrazie klinicznym nale¿y zawsze
braæ pod uwagê nowotwory tej grupy. Biopsja aspiracyj-
na cienkoig³owa (BAC), bêd¹ca uznan¹ i powszechnie
stosowan¹ metod¹ wstêpnej diagnostyki histopatologicz-
nej guzów g³owy i szyi, jest ma³o przydatna dla diagno-
styki guzów neurogennych.

Przedstawiony materia³ pokazuje jak z³o¿ona i pe³na
potencjalnych pu³apek jest diagnostyka i leczenie neuro-
gennych nowotworów w obrêbie g³owy i szyi.


