Betlejewski S., Mackiewicz-Nartowicz H., Garstecka A.: W³ókniak m³odzieñczy – trudnoœci w leczeniu

LECZENIE W OTOL ARYNGOL
OGII
ARYNGOLOGII

15

Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 15-18

W³ókniak m³odzieñczy – trudnoœci w leczeniu
Juvenile angiofibroma - therapeutic problems
STANIS£AW BETLEJEWSKI, HANNA MACKIEWICZ-NARTOWICZ , AGNIESZKA G ARSTECKA
Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, ul. M. Sk³odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

W³ókniak m³odzieñczy, nowotwór ³agodny o z³oœliwym przebiegu klinicznym, jest stosunkowo rzadko wystêpuj¹cym guzem charakter ystycznym
dla ch³opców w wieku dojrzewania. Przedstawiono materia³ obejmuj¹cy 9
chorych leczonych w Katedrze i Klinice Otolaryngologii w Bydgoszczy w latach 1996-2003. Po postawieniu rozpoznania wstêpnego wykonano tomografiê komputerow¹ w celu okreœlenia stopnia zaawansowania klinicznego.
Wszystkich chorych poddano leczeniu operacyjnemu. U 5 nie stwierdzono
wznowy w czasie obserwacji od 1 do 7 lat po zabiegu. U 3 chorych pojawi³
siê nawrót guza wymagaj¹cy reoperacji. Jednego pacjenta skierowano do
leczenia onkologicznego po nieradykalnym leczeniu operacyjnym. Wybór
metody leczenia uzale¿niony jest od stopnia zaawansowania klinicznego,
który w chwili obecnej mo¿na precyzyjnie okreœliæ dysponuj¹c ró¿norodnymi
metodami obrazowania radiologicznego.
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The juvenile angiofibroma is a benign neoplasm which has malignant
clinical course. The juvenile angiofibroma is a rare tumor, typical for pubescent boys. The authors present the data on 9 patients treated at the ENT
Department of the Medical University of Bydgoszcz between 1996 and 2002.
After the initial diagnosis, the computer tomography was done to qualify
each patient according to the stage of clinical progression. All of the patients had undergone surgical treatment. Five of them had no recurrence
during the one to seven years’ observation following the surgery. Oncotherapy was employed for one of the patients after incomplete resection of the
tumor. The choice of the method of treatment depends on the stage of clinical progression of the juvenile angiofibroma, and the stage now can be
precisely determined by means of various methods of radiological imaging.
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W³ókniak m³odzieñczy – angiofibroma juvenile jest
histologicznie ³agodnym, nieotorebkowanym nowotworem zbudowanym z tkanki naczyniowej i ³¹cznej, których udzia³ procentowy w tworzeniu masy guza mo¿e
byæ ró¿ny [1]. Jest to nowotwór wystêpuj¹cy stosunkowo
rzadko. Stanowi wed³ug ró¿nych autorów od 0,05-0,5%
wszystkich guzów g³owy i szyi. Jednoczeœnie jest najczêstszym nowotworem ³agodnym zlokalizowanym w czêœci
nosowej gard³a. Guz ten wystêpuje wy³¹cznie u osobników p³ci mêskiej. Rozpoznawany jest w okresie dojrzewania p³ciowego, chocia¿ opisywano równie¿ przypadki
tego guza w czwartej dekadzie ¿ycia [1,2].
Po raz pierwszy guz ten zosta³ rozpoznany i leczony
przez Hipokratesa. Pierwszy przypadek leczony chirurgicznie zosta³ opisany przez Listona w 1841 roku.
Friedberg w 1940 roku zaproponowa³ nazwê angiofibroma juvenile [3].
W³ókniak m³odzieñczy rozwija siê w tylno-bocznej
czêœci œciany jamy nosowej w pobli¿u otworu klinowopodniebiennego. Z tego miejsca guz rozrasta siê w kierunku otaczaj¹cych struktur. Pocz¹tkowo guz widzimy
w jamie nosa i czêœci nosowej gard³a. Ze wzglêdu na ten-

dencjê nowotworu do niszczenia koœci mo¿e on zajmowaæ dó³ skrzyd³owo-podniebienny, dó³ skroniowy, oczodó³, zatoki: klinow¹, szczêkow¹, sitowie oraz przechodziæ do jamy czaszki (do przedniego i œrodkowego do³u).
Opisywano jednak przypadki w³ókniaka m³odzieñczego
w czêœci ustnej gard³a u pacjentów, u których nie stwierdzono zmian w obrêbie czêœci nosowej gard³a i jamie
nosowej [4,5].
Chocia¿ w³ókniak m³odzieñczy jest nowotworem
³agodnym mo¿e mieæ z³oœliwy przebieg kliniczny. Najczêstszym, bo wystêpuj¹cym u 79% pacjentów, objawem
jest stopniowo postêpuj¹ce upoœledzenie dro¿noœci nosa.
U 69% chorych spotyka siê nawracaj¹ce krwawienia z nosa, czasem bardzo obfite i trudne do opanowania. Jednoczeœnie niedro¿noœæ nosa i krwawienia z nosa wystêpuj¹
u 52% pacjentów [6]. Inne objawy to: nosowanie zamkniête, niedos³uch przewodzeniowy, ropne lub wodniste wycieki z nosa, wytrzeszcz, bóle g³owy, obrzmienie
po³owy twarzy [1].
W³ókniak m³odzieñczy to guz bardzo dobrze unaczyniony. Naczyniami doprowadzaj¹cymi krew do guza s¹
zwykle: têtnica szczêkowa i têtnica klinowo-podniebienna
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Ryc. 1. Obraz w³ókniaka m³odzieñczego w arteriografii
a) przed embolizacj¹ têtnicy szczêkowej
b) po embolizacji têtnicy szczêkowej

(ryc. 1a, b). Ponadto krew mog¹ doprowadzaæ inne ga³êzie têtnicy szyjnej zewnêtrznej (szczególnie têtnica gard³owa wstêpuj¹ca - w guzach o du¿ej rozleg³oœci) oraz
ga³¹zki têtnicy szyjnej wewnêtrznej. W 70% przypadków
unaczynienie pochodzi z têtnic po stronie guza, w 30%
guz zaopatruj¹ równie¿ naczynia ze strony przeciwnej.
Do dziœ zaproponowano kilka klasyfikacji w³ókniaka m³odzieñczego. Najczêœciej stosowane s¹: klasyfikacja Chandlera z 1984 roku i klasyfikacja Fisha z 1983
roku [7-9].
Tabela I. Klasyfikacja Chandlera
Stopieñ
zaawansowania

Zajmowane okolice

I
II

Czêœæ nosowa gard³a i/lub jama nosa
Guz wnika do zatoki klinowej i/lub do³u skrzyd³owopodniebiennego

III

Guz zajmuje dodatkowo: zatokê szczêkow¹, oczodó³, dó³
podskroniowy i/lub komórki sitowe

IV

Guz wnika do jamy czaszki

U pacjentów z w³ókniakiem m³odzieñczym wykonuje siê tomografiê komputerow¹ (TK) i rezonans magnetyczny NMR, które, ³¹cznie z wywiadem i badaniem
laryngologicznym, wystarczaj¹ do postawienia rozpoznania. Ze wzglêdu na bardzo bogate unaczynienie guza i ryzyko obfitego krwawienia nie pobiera siê wycinków do
badania histopatologicznego. Bezpoœrednio przed leczeniem operacyjnym wielu autorów zaleca wykonanie embolizacji naczyñ doprowadzaj¹cych krew do guza [2,4-7].

OPIS CHORYCH
W latach 1996-2003 (tab. II) w Klinice Otolaryngologii AM w Bydgoszczy hospitalizowano z powodu w³ókniaka m³odzieñczego 9 chorych. W chwili rozpoznania
wiek chorych waha³ siê od 12-17 lat (œrednio 14,5 roku).
Wœród objawów klinicznych dominowa³y: zaburzenia
w oddychaniu przez nos – 6, krwawienia z nosa – 5, niedos³uch przewodzeniowy – 2, wytrzeszcz jednostronny
– 2, asymetria twarzy – 2, pogorszenie ostroœci wzroku –
1. Jeden chory nie zg³asza³ ¿adnych dolegliwoœci. Rozpoznanie wstêpne postawiono na podstawie wywiadu
i badania przedmiotowego – laryngologicznego. Nastêpnie, na podstawie TK, oceniano rozleg³oœæ zmiany i kwalifikowano chorego do odpowiedniego typu operacji.
Przed podjêciem leczenia pierwszy stopieñ zaawansowania wg Chandlera stwierdzono u dwóch pacjentów, III
stopieñ u szeœciu, IV u jednego chorego.
U 6 ch³opców wykonano arteriografiê z embolizacj¹
Histoakrylem têtnicy doprowadzaj¹cej krew do guza. 24
godziny po tym zabiegu chorych operowano. U 6 chorych wykonano rynotomiê boczn¹, u 2 zmianê usuwano
przez podniebienie, u jednego chorego zmianê usuniêto
endoskopowo.
W 2 szczególnie rozleg³ych przypadkach podwi¹zano têtnicê szyjn¹ zewnêtrzn¹ z powodu masywnego krwawienia œródoperacyjnego. Piêciu chorych wymaga³o przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych w iloœci 1-3
jednostek. We wszystkich przypadkach badaniem histopatologicznym pooperacyjnym potwierdzono rozpoznanie wstêpne angiofibroma juvenile.
U 5 ch³opców nie stwierdzono wznowy, u 1 z nich
okres obserwacji wynosi 12 miesiêcy, pozosta³ych czterech
jest od 2 do 7 lat po zabiegu. U 3 chorych stwierdzono
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Tabela II. Charakterystyka pacjentów leczonych w Klinice Otolaryngologii z powodu w³ókniaka m³odzieñczego w latach 1996-2003
Pacjent

Wiek w chwili
Stadium
rozpoznania
zaawansowania
(w latach) choroby wg Chandlera

Objawy
choroby

Leczenie

Angiografia
z embolizacj¹

Podwi¹zanie
têtnicy szyjnej

Przetoczenie
KKCz w okresie
oko³ooperacyjnym

Liczba
wznów

1

13

III

K
UDN

endoskopowe,
przez podniebienie

tak

nie

nie

1

2

16

III

rynotomia boczna

tak

nie

nie

0

3

17

III/IV

K
UDN
K
UDN
NP

rynotomia boczna,
przez podniebienie

tak

tak

tak

8

4

13

III

UDN
AP
W

rynotomia boczna,
endoskopowo
laser CO2

nie

nie

nie

1

5

15

I

bez dolegliwoœci

endoskopowo

nie

nie

tak

0

6

12

I

K

przez podniebienie

nie

nie

nie

0

7

15

III

K
UDN
NP

rynotomia boczna

tak

nie

tak

1

8

14

III

rynotomia boczna

tak

nie

tak

0

9

16

IV

K
UDN
NP
ZW
W
UDN

neurochirurgia,
rynotomia boczna,
radioterapia

tak

tak

tak

-

Wykaz skrótów u¿ytych w tabeli:
K – krwawienia z nosa
ZW – zaburzenia widzenia, pogorszenie ostroœci wzroku
AP – asymetria policzków

UDN – upoœledzenie dro¿noœci nosa

wznowê w okresie 10-14 miesiêcy po operacji. W pierwszym przypadku usuniêto j¹ endoskopowo i podczas nastêpnych kontroli (endoskopia, KT) nie stwierdzono
zmian patologicznych. Chory pozostaje pod obserwacj¹
od ponad 4 lat. Drugi chory operowany by³ w Klinice 9
razy w okresie od 1998 –2003. Wykonano u niego rynotomiê boczn¹, operacjê Denkera, usuwano guz przez podniebienie oraz endoskopowo, ostatecznie wykonano maxillectomiê jednostronn¹. Pacjent, w chwili obecnej 22letni, w stopniu zaawansowania IV z naciekiem na œrodkowy dó³ czaszki pozostaje nadal pod nasz¹ obserwacj¹.
U trzeciego chorego wznowa pojawi³a siê 12 miesiêcy po operacji. Ponownie, dwa miesi¹ce temu, wykonano rynotomiê boczn¹ i usuniêto zmiany patologiczne.
Jeden z naszych pacjentów w IV stopniu zaawansowania, zosta³ przekazany do naszej kliniki po próbie usuniêcia guza z jamy czaszki w Klinice Neurochirurgii. Po
odbarczaj¹cym, nieradykalnym zabiegu skierowany zosta³ do radioterapii w Regionalnym Centrum Onkologii.
Wszyscy pacjenci pozostaj¹ pod kontrol¹ poradni
Przyklinicznej Laryngologicznej.

OMÓWIENIE
W dobie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i arteriografii subtrakcyjnej postawienie rozpoznania i ocena rozleg³oœci w³ókniaka m³odzieñczego
nie nastrêczaj¹ wiêkszych problemów. Problemem jest
dobranie odpowiedniej metody terapeutycznej, która za-

NP – niedos³uch przewodzeniowy

W – wytrzeszcz

gwarantuje wyleczenie. Wiêkszoœæ autorów zgodna jest,
¿e leczeniem z wyboru w³ókniaka m³odzieñczego jest
leczenie chirurgiczne. Opisywane s¹ ró¿ne metody, pocz¹wszy od endoskopowego usuniêcia guzów zlokalizowanych w czêœci nosowej gard³a i/lub nosie [4,10], poprzez operacjê Denkera [2,6,11,12], operacjê z dojœcia przez
podniebienie [6,13], rynotomiê boczn¹ [6,13], po midfacial-degloving w przypadkach o znacznej rozleg³oœci [6,14].
W naszym materiale zastosowaliœmy metodê endoskopow¹ w trzech przypadkach: u jednego ch³opca o stopniu zaawansowania I wg klasyfikacji Chandlera usuniêto zmianê pierwotn¹, a u dwóch pacjentów usuniêto niewielk¹ wznowê z czêœci nosowej gard³a (u jednego chorego u¿yto lasera CO2 ze specjaln¹ przystawk¹ nosow¹).
Podobne metody opisuj¹ Nakamura i wsp. oraz Kumar
i wsp. [10]. W najbardziej rozleg³ych przypadkach (III
i IV stopieñ wed³ug Chandlera) wykonywaliœmy rynotomiê boczn¹. Uwa¿amy, ¿e wykonanie przedoperacyjnej angiografii subtrakcyjnej z embolizacj¹ naczyñ doprowadzaj¹cych znacznie ogranicza krwawienie œródoperacyjne. Zabieg wykonany 24 godziny po podaniu Histoakrylu do naczyñ zaopatruj¹cych guz powoduje jego
martwicê i u³atwia usuniêcie w³ókniaka. Tewfik i wsp.
[9] oraz Li i wsp. [8] podobnie stosuj¹ embolizacjê przed
podjêciem leczenia operacyjnego. Lloyd uwa¿a, ¿e embolizacja naczyñ powoduje zmniejszenie masy guza [3],
ale w przypadkach zmian rozleg³ych, naciekaj¹cych koœæ
klinow¹, ca³kowite jego usuniêcie jest utrudnione. Ponadto nieusuniêta „resztka” ulega szybko
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rewaskularyzacji i roœnie szybciej ni¿ poprzednio. Mo¿e
dojœæ do rewaskularyzacji z dorzecza têtnicy szyjnej
wewnêtrznej, krêgowej lub naczyñ strony przeciwnej [3].
Obserwowaliœmy tak¹ rewaskularyzacjê u jednego z naszych chorych.
Dyskusyjne jest stosowanie radioterapii w leczeniu
w³ókniaka m³odzieñczego. Nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwoœci wyst¹pienia œlepoty, osteonekrozy lub o zez³oœliwieniu ³agodnej zmiany czy pojawieniu siê w przysz³oœci
nowotworu z³oœliwego w naœwietlanej okolicy. Ta metoda leczenia powinna byæ zastosowana tylko w przypadku
naciekania zatoki jamistej. W naszym materiale, jak dot¹d, tylko jeden chory zosta³ skierowany do radioterapii
z uwagi na nacieczenie zatoki jamistej.

Jakkolwiek objawy choroby s¹ doœæ charakterystyczne, a nowoczesne metody obrazowania radiologicznego
powszechnie stosowane, nale¿y zwróciæ uwagê na doœæ
póŸne kierowanie pacjentów do leczenia. Spoœród 9
ch³opców hospitalizowanych w naszej Klinice a¿ 7 rozpoczê³o leczenie w stadium III lub IV choroby. Zarówno rozleg³oœæ zabiegu, jak i ryzyko pojawienia siê wznowy by³y u nich znacznie wiêksze ni¿ u pozosta³ej dwójki
operowanej w I stadium zaawansowania.
Wykaz skrótów:
KT

– tomografia komputerowa

NMR – j¹drowy rezonans magnetyczny
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