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Wprowadzenie. Przestrzeñ przygard³owa rozci¹ga siê bocznie w stosunku
do gard³a, od podstawy czaszki do koœci gnykowej i tylnego brzuœca miêœnia dwubrzuœcowego. W przestrzeni tej doœæ rzadko wystêpuj¹ guzy penetruj¹ce z s¹siaduj¹cych struktur anatomicznych, czêœciej natomiast guzy pierwotne. W oko³o 80% s¹ to guzy ³agodne, z³oœliwe stanowi¹ pozosta³e
20%.
Cel. Celem pracy by³a ocena skutecznoœci ró¿nych metod leczenia chirurgicznego guzów ³agodnych przestrzeni przygard³owej.
Metody
Metody.. W pracy przedstawiono 8 przypadków guzów ³agodnych, operowanych z ró¿nych dojœæ chirurgicznych. Przeanalizowano czynniki kwalifikuj¹ce poszczególne guzy do odpowiedniego dojœcia chirurgicznego na podstawie badania klinicznego i badañ obrazowych (tomografia komputerowa,
rezonans magnetyczny, ultrasonografia). Radykalnoœæ zabiegu operacyjnego oceniano na podstawie obserwacji chorego (badanie kliniczne) podczas
kolejnych wizyt kontrolnych w poradni przyszpitalnej.
Wyniki. W zale¿noœci od lokalizacji i rozleg³oœci guza stosowano dojœcie
zewnêtrzne (szyjno-gard³owe z madibulotomi¹ œrodkow¹, przezœliniankowe
i szyjno-œliniankowe), dojœcie przez otwarte usta lub dojœcie ³¹czone (przez
otwarte usta i szyjne). W badaniu histopatologicznym materia³u pooperacyjnego wiêkszoœæ zmian zweryfikowano jako Adenoma pleomorphicum. We
wszystkich przedstawionych przypadkach uzyskano radykalnoœæ operacyjn¹. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosi³ od 4 miesiêcy do 4 lat (6 pacjentów). Dwóch pacjentów nie zg³osi³o siê na badania kontrolne.
Wnioski. Wyniki wskazuj¹ na pe³n¹ skutecznoœæ leczenia guzów ³agodnych
przestrzeni przygard³owej, niezale¿nie od sposobu dojœcia operacyjnego,
potwierdzaj¹c przydatnoœæ zaproponowanych dostêpów operacyjnych.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(1), 47-53

Introduction. The parapharyngeal space is located laterally to the pharynx
and extends from the skull base to the hyoid bone and the posterior belly
of the digastric muscle. Tumors found at that space are usually primary
tumors. As much as ca. 80% are benign, and 20% are malignant.
Aim. The study evaluates the effectiveness of different surgical approaches
in the treatment of benign tumors of the parapharyngeal space.
Methods. Eight cases of parapharyngeal space benign tumors operated
with different approaches are presented in this report. The results of clinical
examination and radiographic study (computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasonography) were analyzed in preoperative planning of suitable surgical procedure. Follow-up was obtained from outpatient office files with patients being examined as needed to update their
postoperative status.
Results. Depending on tumor site and extensiveness, different surgical
approaches were applied: an external operation (cervical-transpharyngeal
with midline mandibulotomy, transparotid and cervical-parotid approach),
transoral or transoral-transcervical approach. In the majority of cases, the
postoperative histological diagnosis was Pleomorphic adenoma. Radical
surgical procedure was applied in all reported cases. A follow-up of 4
months to 4 years (6 patients) showed no recurrence of the benign tumors.
Two patients have not followed postoperative clinical examination.
Conclusions. The results confirm the full effectiveness of surgical treatment
of benign tumors of the parapharyngeal space, regardless of selected surgical approach.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(1), 47-53
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Anatomia
Dobra znajomoœæ warunków anatomicznych przestrzeni przygard³owej (PP) jest podstaw¹ leczenia chirurgicznego guzów tej okolicy. PP znajduje siê bocznie
do nosowej i ustnej czêœci gard³a. Kszta³tem przypomina piramidê podstaw¹ skierowan¹ do podstawy czaszki,
a wierzcho³kiem do koœci gnykowej. Górna granica to
niewielki fragment koœci skroniowej. Œciana boczna przestrzeni to: miêsieñ skrzyd³owy przyœrodkowy, rozœciê-

gno miêdzyskrzyd³owe, fragment wewnêtrznej powierzchni ga³êzi ¿uchwy i g³êboki p³at œlinianki przyusznej. Œciana przyœrodkowa to: miêsieñ dŸwigacz i napinacz podniebienia miêkkiego, miêsieñ zwieracz gard³a
górny i czêœciowo œrodkowy. Œciana tylna to: powiêŸ
przedkrêgowa. Od podstawy czaszki w przestrzeñ przygard³ow¹ wnika wyrostek rylcowaty i przyczepiaj¹ce siê
do niego miêœnie i wiêzad³a. PP wype³niona jest tkank¹
³¹czn¹. Przebiegaj¹ w niej wa¿ne naczynia: têtnica szyjna

48

zewnêtrzna, têtnica szyjna wewnêtrzna, ¿y³a szyjna wewnêtrzna oraz nerwy czaszkowe: jêzykowo-gard³owy,
b³êdny, dodatkowy, podjêzykowy i szyjna czêœæ pnia
wspó³czulnego. Nie bez znaczenia jest tak¿e obecnoœæ
wêz³ów ch³onnych, do których sp³ywa ch³onka z s¹siednich struktur (jama ustna, czêœæ ustna i nosowa gard³a,
zatoki przynosowe). PowiêŸ przebiegaj¹ca od wyrostka
rylcowatego do miêœnia dŸwigacza podniebienia miêkkiego dzieli przestrzeñ przygard³ow¹ na dwa przedzia³y: przedrylcowy i zarylcowy. W pierwszym z nich mieœci
siê œlinianka przyuszna, t³uszcz i wêz³y ch³onne. W przedziale zarylcowym obecne s¹ naczynia, nerwy i wêz³y
ch³onne. Przestrzeñ przygard³owa ³¹czy siê z do³em za¿uchwowym, z okolic¹ podskroniow¹, z przestrzeni¹
zagard³ow¹ i œródpiersiem [1-4].
Patologia
Procesy patologiczne wystêpuj¹ce w przestrzeni
przygard³owej to zmiany zapalne, guzy pierwotne i guzy
przerzutowe. Nowotwory przestrzeni przygard³owej
wystêpuj¹ rzadko (0,5% guzów g³owy i szyi). Najczêœciej s¹ to zmiany ³agodne (80%), które w zdecydowanej
wiêkszoœci przypadków rozwijaj¹ siê ze struktur le¿¹cych wewn¹trz przestrzeni przygard³owej, rzadziej ze
struktur s¹siaduj¹cych: jama ustna, szczêka, ¿uchwa,
gard³o œrodkowe, nosogard³o, koœæ skroniowa. Guzy przerzutowe (20%) pochodz¹ z uk³adu kostnego, tarczycy,
gard³a, gruczo³ów œlinowych [1].
Nowotwory pierwotne przestrzeni przygard³owej
wychodz¹ najczêœciej z p³ata g³êbokiego œlinianki przyusznej i ektopicznych skupisk tkanki œliniankowej – 41%
[5]. Drug¹ pod wzglêdem czêstoœci grupê stanowi¹ nowotwory neurogenne (33%), z regu³y ³agodne: ganglioneuroma, neurofibroma, paraganglioma oraz bardzo
rzadko z³oœliwe: neurofibrosarcoma, schwannosarcoma,
sympahticoblastoma. Spotyka siê tak¿e nowotwory pochodzenia limfatycznego stanowi¹ce 13%. Pozosta³e 13%
przypadków chorobowych to zmiany pochodzenia naczyniowego, miêœniowego, z tkanki ³¹cznej i przerzuty
do wêz³ów ch³onnych [1,6,7].
Objawy
Dolegliwoœci kliniczne guzów PP s¹ w znacznej mierze zale¿ne od lokalizacji i rozmiarów zmiany chorobowej. Ma³e guzy do 2,5 cm œrednicy, rozwijaj¹ siê bezobjawowo. Zmianom o œrednicy 2,5-3 cm zwykle równie¿ nie towarzysz¹ dolegliwoœci, ale guzy mog¹ byæ
wykryte podczas rutynowego badania laryngologicznego lub stomatologicznego [8]. Objawy kliniczne s¹ niecharakterystyczne i zale¿¹ od lokalizacji zmian. Guzy
górnej czêœci przestrzeni przygard³owej powoduj¹ dolegliwoœci otologiczne poprzez ucisk na tr¹bkê s³uchow¹.
Rozrost w czêœci przyœrodkowej przestrzeni przygard³o-
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wej powoduje zaburzenia dro¿noœci nosa, zmianê g³osu,
dusznoœæ. Jeœli rozrost guza powoduje ucisk lub naciekanie struktur nerwowych to mog¹ pojawiæ siê: chrypka,
dysfagia, dysartria, zespó³ Hornera. Pora¿enie nerwów
czaszkowych, szczêkoœcisk i ból œwiadczy o zez³oœliweniu procesu nowotworowego [9]. Zmiany z³oœliwe i procesy zapalne mog¹ powodowaæ dra¿nienie opuszki têtnicy szyjnej i nerwu jêzykowo-gard³owego. Efektem s¹ zaburzenia rytmu serca i niestabilne ciœnienie têtnicze [10].
Diagnostyka
W badaniu gard³a nale¿y zwróciæ uwagê na obecnoœæ asymetrii: uwypuklenie bocznej lub tylno-bocznej
œciany gard³a, uwypuklenie ³uku podniebiennego, asymetriê migda³ków podniebiennych. B³ona œluzowa nad
guzem pozostaje niezmieniona. Spoistoœæ, rozleg³oœæ i lokalizacjê zmiany bada siê palpacyjnie. Nale¿y oceniæ
krtañ i nosow¹ czêœæ gard³a. W przypadku objawów otologicznych nale¿y wykonaæ audiometriê progow¹ i impedancyjn¹.
Badania dodatkowe – tomografia komputerowa
(TK) bez lub z kontrastem, rezonans magnetyczny
(NMR) z kontrastem, angiografia, biopsja aspiracyjna.
W diagnostyce obrazowej TK i NMR s¹ metodami
uzupe³niaj¹cymi siê [11]. W TK dobrze uwidoczniaj¹
siê zmiany kostne podstawy czaszki i krêgos³upa szyjnego. Poza tym uwidacznia siê przesuniêcie struktur anatomicznych przestrzeni przygad³owej, co pozwala na
wstêpne ró¿nicowanie neurilemmoma i guzów œlinianki
przyusznej. Guzy wychodz¹ce ze œlinianki przyusznej
lokalizuj¹ siê w czêœci przedrylcowej i przemieszczaj¹
têtnicê szyjn¹ do ty³u. Guzy zarylcowe natomiast (najczêœciej neurilemmoma) przemieszczaj¹ têtnicê szyjn¹
w kierunku przednio-przyœrodkowym [1,12]. Mo¿liwa
jest tak¿e ocena stopnia ekspansji zmian przez otwór
szyjny do jamy czaszki. TK jest równie¿ przydatne we
wstêpnej ocenie z³oœliwoœci guzów. W NMR lepiej uwidocznione s¹ tkanki miêkkie. Badanie pozwala tak¿e na
zró¿nicowanie, czy guz wywodzi siê z p³ata œlinianki
przyusznej, czy z ektopicznych skupisk tkanki œliniankowej poza gruczo³em [5]. W wybranych przypadkach
zalecane jest wykonanie angiografii. S¹ to sytuacje, gdy
istnieje podejrzenie naciekania têtnicy szyjnej, czy te¿
guzów naczyniowych, czêsto tak¿e przed embolizacj¹
naczyñ poprzedzaj¹c¹ leczenie operacyjne. Biopsjê aspiracyjn¹ lub pobranie wycinka z guza przed leczeniem
operacyjnym wykonuje siê zwykle z dojœcia zewnêtrznego [13,14]. Biopsja przez jamê ustn¹ z przerwaniem
ci¹g³oœci b³ony œluzowej nie jest zalecana [1].
Leczenie operacyjne
Wybór odpowiedniego dojœcia operacyjnego stanowi
kluczowy element strategii leczenia. W³aœciwy dostêp
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operacyjny zapewnia: a) uwidocznienie guza tak, aby
mo¿liwe by³o usuniêcie go w ca³oœci, z zachowaniem
otaczaj¹cych nerwów i naczyñ, b) opanowanie ewentualnego krwawienia z wa¿nych naczyñ obecnych w tej
okolicy, c) mo¿liwoœæ poszerzenia planu operacyjnego
o okolice zajête przez guz, nie zdiagnozowane w okresie
przedoperacyjnym.
Wyró¿niamy nastêpuj¹ce dojœcia operacyjne: dostêp
szyjny, dostêp szyjno-œliniankowy, dostêp przezœliniankowy, dostêp przez otwarte usta, dostêp szyjno-gard³owy, dostêp przez dó³ podskroniowy, dostêp ³¹czony –
z lub bez mandibulotomii. Zarówno doœwiadczenia w³asne, jak i doniesienia literaturowe, potwierdzaj¹ najczêstsze stosowanie dostêpu szyjno-œliniankowego i szyjnogard³owego z mandibulotomi¹ [1,14-20]. Wybór dojœcia operacyjnego ma kluczowe znaczenie dla efektu koñcowego operacji i jej radykalnoœci. Dostêp przez otwarte
usta jest rekomendowany jedynie w przypadkach ma³ych i ³agodnych guzów uwypuklaj¹cych podniebienie
i boczn¹ œcianê gard³a. Zdaniem czêœci autorów dostêp
ten jest ryzykowny ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uszkodzenia nerwów, naczyñ, przerwania torebki guza i nieca³kowite jego usuniêcie. Szczególnie dotyczy to guzów
o wiêkszych rozmiarach [6,7,18,21-23]. Zmiany przestrzeni przedrylcowej mo¿na usuwaæ z dojœcia szyjnego.
Guzy wywodz¹ce siê ze œlinianki przyusznej s¹ usuwane po uprzedniej paroditektomii [24]. Dostêp kombinowany szyjny z mandibulotomi¹ zale¿y od wielkoœci
guza i umiejscowienia w przestrzeni zarylcowej
[7,17,21]. Zwykle do guzów du¿ych, silnie unaczynionych, zarówno ³agodnych, jak i z³oœliwych stosuje siê
dostêp szyjno-gard³owy.
Problemy diagnostyczno-terapeutyczne oraz trudnoœci w wyborze najlepszego postêpowania operacyjnego sk³oni³y nas do analizy w³asnego materia³u klinicznego z ostatnich kilku lat.
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- TK szyi z kontrastem – w rzucie lewej œlinianki przyusznej i pod¿uchwowej widoczna du¿a, o policyklicznych obrysach, hypodensyjna zmiana ze wzmacniaj¹c¹ siê kontrastowo, gruboœcienn¹ otoczk¹. Zmiana
obejmuje pêczek naczyniowo-nerwowy po tej stronie, powoduje asymetriê gard³a dolnego oraz okolicy
nag³oœni od strony lewej.
- Arteriografia têtnic szyjnych – badaniem stwierdza
siê krêty przebieg pocz¹tkowych odcinków têtnic szyjnych wspólnych, jak w przypadku nadciœnienia têtniczego. £ukowate wygiêcie ga³êzi têtnicy szyjnej zewnêtrznej w s¹siedztwie guza, w okolicy œlinianki przyusznej lewej wywo³ane uciskiem przez guz. Nie stwierdza siê obecnoœci patologicznych naczyñ w badanym
palpacyjnie guzie tkanek miêkkich. Obraz przemawia
za zmian¹ nie unaczynion¹ lub s³abo unaczynion¹.
- Punkcja cienkoig³owa (PCI) œlinianki przyusznej (nr
2997) – uzyskano 8 ml treœci p³ynnej. W rozmazach
– masy bia³kowe z elementami wyœció³ki torbieli.
Zabieg operacyjny: Parotidectomia sinistra. Exstirpatio tumoris. Dostêp przezœliniankowy.
Wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego (nr 221568): Adenoma monomorphum.
Stan obecny: pacjentka bez dolegliwoœci. 6 miesiêcy
bez cech wznowy.
Przypadek 2

77-letnia pacjentka T.S. (nr historii choroby
387/2003) zosta³a przyjêta do Kliniki z guzem przestrzeni przygard³owej po stronie lewej, wpuklaj¹cym siê do
nosogard³a i ustnej czêœci gard³a, rozwijaj¹cym siê od roku.
Badanie fizykalne: guz przestrzeni przygard³owej
twardy, niebolesny wpuklaj¹cy siê do nosogard³a i obturuj¹cy nozdrze tylne po stronie lewej oraz uwypuklaj¹cy
podniebienie miêkkie po tej stronie.
Diagnostyka przedoperacyjna:
- TK nosogard³a z kontrastem (ryc. 1) – na bocznej powierzchni szyi po stronie lewej poni¿ej ¿uchwy wiOpis przypadków chorobowych
doczna zmiana o wymiarach 37×25 mm. Powy¿ej tej
Przypadek 1
zmiany przyœrodkowo od ¿uchwy, w rzucie podniebie65-letnia pacjentka G.M. (nr historii choroby
nia miêkkiego zmiana o regularnych obrysach wzmac1325/2003) zosta³a przyjêta do Kliniki z guzem œlinianniaj¹ca siê po podaniu œrodka kontrastowego, znieki przyusznej lewej, powiêkszaj¹cym siê od 6 miesiêcy.
kszta³caj¹ca i zwê¿aj¹ca od strony lewej nosogard³o.
Badanie fizykalne: guz na szyi twardy, niebolesny
- NMR nosogard³a z kontrastem (ryc. 2) – w s¹siedzo wymiarach 3×3 cm. Skóra nad guzem niezmieniona.
twie tylnej œciany czêœci g³êbokiej miêœnia ¿wacza wiNiewielka asymetria gard³a – lewy migda³ek podniebiendoczna rozleg³a zmiana guzowata o wymiarach
ny nieco bli¿ej linii œrodkowej ni¿ prawy.
65×40×45 mm, ulegaj¹ca niejednorodnemu wzmocnieniu pokontrastowemu. Guz powoduje deformaDiagnostyka przedoperacyjna:
cjê i przemieszczenie ku przodowi czêœci g³êbokiej
- USG szyi – w okolicy lewej œlinianki przyusznej i pomiêœnia ¿wacza, bocznie dochodzi do k¹ta ¿uchwy
d¿uchwowej widoczny obszar echoujemny o niereod jego przyœrodkowej strony. Ku do³owi guz powogularnych kszta³tach przechodz¹cy czêœciowo w okoduje deformacjê i odkszta³cenie tkanek powierzchowlicê za lewym uchem, wielkoœci 41×39,5 mm, donych poni¿ej trzonu ¿uchwy, po stronie lewej –
brze odgraniczony, z wyraŸn¹ œciank¹. Wewn¹trz tej
³¹cznoœæ guza ze œliniank¹ pod¿uchwow¹. Przyœrodzmiany struktura lita o wzmo¿onym echu, wielkoœci
kowo guz wpukla siê w kierunku nasady jêzyka
oko³o14×13,5 mm.
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doczniono istotnych hemodynamicznie przewê¿eñ.
- Badanie histopatologiczne wycinka pobranego z podniebienia miêkkiego po stronie lewej (nr 2037/2002)
– obraz cytologiczny przemawia za nowotworem
oksyfilnokomórkowym.
Zabieg operacyjny: Exstirpatio tumoris regionis parapharyngealis sinistrae cum mandibulotomiam medialis. Dostêp szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹.
Wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego (nr 204823): Oncocytoma.
Stan obecny: Pacjentka bez dolegliwoœci. 12 miesiêcy bez cech wznowy.
Przypadek 3

Ryc. 1. TK przestrzeni przygard³owej (strza³ka) – Oncocytoma

54-letnia pacjentka P.H. (nr historii choroby
385/2001) zosta³a przyjêta do Kliniki z guzem gard³a
utrudniaj¹cym po³ykanie, powiêkszaj¹cym siê od 6 miesiêcy. Chora skar¿y³a siê równie¿ na uczucie przytkania
ucha prawego.
Badanie fizykalne: guz przestrzeni przygard³owej
twardy, niebolesny, o egzofitycznej powierzchni wpuklaj¹cy siê do nosogard³a i ustnej czêœci gard³a po stronie
prawej.
Diagnostyka przedoperacyjna:
- Audiometria impedancyjna – ucho prawe: tympanogram typ B, ucho lewe: tympanogram typ A.
- NMR szyi z kontrastem (ryc. 3) – w przestrzeni przygard³owej prawej widoczny niejednorodny guz ulegaj¹cy niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu,
naciekaj¹cy tkanki miêkkie podniebienia i zwê¿aj¹cy
nosogard³o oraz czêœæ ustn¹ gard³a. Guz przemieszcza miêsieñ skrzyd³owo-podniebienny przyœrodkowy,

Ryc. 2. NMR przestrzeni przygard³owej (strza³ka) – Oncocytoma

deformuj¹c j¹ i uciskaj¹c. Guz wpukla siê tak¿e po
stronie lewej w obrêb gard³a, gdzie od wysokoœci migda³ka podniebiennego powoduje deformacjê i zwê¿enie lewej œciany. Ku do³owi guz widoczny do wysokoœci tarczy miêdzykrêgowej C2-C3. Tylna czêœæ
guza dochodzi i powoduje nieznaczne przemieszczenie ku ty³owi s¹siaduj¹cego odcinka têtnicy i ¿y³y
szyjnej wewnêtrznych. Brak cech ewidentnego nacieku tych naczyñ.
- USG metod¹ Dopplera têtnic szyjnych i krêgowych
– spektrum przep³ywu w granicach normy. Nie uwi-

Ryc. 3. NMR przestrzeni przygard³owej (strza³ka) – Tumor mixtus
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nie mo¿na wykluczyæ jego naciekania. Od strony
bocznej przylega do ga³êzi ¿uchwy, ku ty³owi styka
siê z naczyniami przestrzeni przygard³owej.
- Badanie histopatologiczne klinowego wycinka z guza
– Adenoma pleomorphicum.
Zabieg operacyjny: Extirpatio tumoris regionis parapharyngealis dextrae cum mandibulotomiam medialis. Dostêp szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹.
Wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego (nr 1325): Adenoma pleomorphicum.
Stan obecny: pacjentka bez dolegliwoœci. 3 lata bez
cech wznowy.
Przypadek 4

37-letnia pacjentka C.B. (nr historii choroby 1071/
2003) zosta³a przyjêta do Kliniki z guzem przestrzeni
przygard³owej po stronie prawej wpuklaj¹cym siê do
czêœci ustnej gard³a, rozwijaj¹cym siê od 1,5 miesi¹ca.
Badanie fizykalne: guz przestrzeni przygard³owej po
stronie prawej, twardy, niebolesny wpuklaj¹cy siê do
gard³a, uwypuklaj¹cy jego œcianê boczn¹ oraz przesuwaj¹cy prawy migda³ek podniebienny przyœrodkowo.
Diagnostyka przedoperacyjna:
- TK nosogard³a z kontrastem – w dole skrzyd³owopodniebiennym prawym uwidoczniono zmianê guzowat¹ wielkoœci oko³o 46×52 mm, s³abo ograniczon¹,
silnie i niejednorodnie wzmacniaj¹c¹ siê po do¿ylnym podaniu kontrastu. Rozrasta siê ona wzd³u¿
wewnêtrznej strony prawej ga³êzi ¿uchwy do wysokoœci koœci gnykowej powoduj¹c ucisk du¿ych naczyñ prawej strony szyi. Gard³o we wszystkich odcinkach odkszta³cone i nieznacznie przewê¿one.
- Angiografia selektywna têtnic szyjnych – dyskretne
przewê¿enie prawej têtnicy szyjnej wewnêtrznej
w pocz¹tkowym odcinku z poststenotycznym poszerzeniem. Dyskretne przemieszczenie ku ty³owi têtnicy szyjnej zewnêtrznej w koñcowym jej odcinku.
- Badanie histopatologiczne wycinka z guza przestrzeni
przygard³owej prawej – obraz mo¿e odpowiadaæ zmianie o charakterze Angiofibroma.
Zabieg operacyjny: Exstirpatio tumoris regionis parapharyngealis dextrae cum mandibulotomiam medialis.
Dostêp szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹.
Wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego (nr 216601): Adenoma pleomorphicum.
Stan obecny: pacjentka bez dolegliwoœci. Miejscowo – 7 miesiêcy bez cech wznowy.
Przypadek 5

29-letni pacjent Z.M. (nr historii choroby 1249/
1999) zosta³ przyjêty do Kliniki z guzem przestrzeni
przygard³owej po stronie prawej, wpuklaj¹cym siê do
ustnej czêœci gard³a, rozwijaj¹cym siê od miesi¹ca.
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Badanie fizykalne: guz przestrzeni przygard³owej po
stronie prawej, twardy, niebolesny wpuklaj¹cy siê do
gard³a, uwypuklaj¹cy jego œcianê boczn¹ i podniebienie
oraz przesuwaj¹cy prawy migda³ek podniebienny przyœrodkowo.
Diagnostyka przedoperacyjna:
- TK szyi z kontrastem – w tkankach miêkkich twarzoczaszki i szyi widoczna du¿a, nieregularna, hyperdensyjna zmiana o niejednorodnej gêstoœci, niejednorodnie wzmacniaj¹ca siê kontrastowo. Zmiana
obejmuje migda³ek podniebienny, podniebienie miêkkie, okolicê nasady jêzyka od strony prawej oraz pozosta³e tkanki miêkkie w wy¿ej wymienionej okolicy. Nie
daje siê miejscami odró¿niæ od ¿y³y szyjnej wewnêtrznej i têtnicy szyjnej wewnêtrznej. Wpuklaj¹cy siê guz
znacznie zwê¿a nosow¹ i ustn¹ czêœæ gard³a.
- Angiografia szyjna prawostronna – têtnica szyjna
wewnêtrzna w odcinku zewn¹trzczaszkowym napiêta. W fazie têtniczej zmian w jej obrêbie nie uwidoczniono. Widoczna têtnica szyjna zewnêtrzna wraz
z rozga³êzieniami. Na zdjêciach w projekcji skoœnej
widoczne przemieszczenie i rozsuniêcie jej ga³êzi.
W fazie ¿ylnej nie uwidoczniono naczyñ ¿ylnych
w obrêbie szyi. Obraz wskazuje na ich ca³kowit¹ niedro¿noœæ i odp³yw przez kr¹¿enie oboczne.
- Badanie histopatologiczne wycinka z podniebienia
miêkkiego, strona prawa (nr 71863/99) – Adenoma
pleomorphum (tumor mixtus).
Zabieg operacyjny: Exstirpatio tumoris regionis parapharyngealis dextrae cum mandibulotomiam medialis. Dostêp szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹.
Wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego (nr 65150): Adenoma pleomorphicum.
Stan obecny: pacjent bez dolegliwoœci. 4 lata bez
cech wznowy.
Przypadek 6

82-letni pacjent M.L. (nr historii choroby 871/
2002) zosta³ przyjêty do Kliniki z guzem gard³a po stronie prawej rozwijaj¹cym siê od 1,5 roku.
Badanie fizykalne: guz podniebienia miêkkiego po
stronie prawej, miêkki, niebolesny, uwypuklaj¹cy prawy
migda³ek podniebienny, schodz¹cy do krtaniowej czêœci
gard³a.
Diagnostyka przedoperacyjna: badanie PCI z guza
podniebienia miêkkiego, strona prawa – obraz cytologiczny odpowiada torbieli.
Zabieg operacyjny: Exstirpatio tumoris spatii parapharyngealis dextare via oris.
Wynik badania histopatologicznego pooperacyjnego
(nr 182035): Adenoma basocellulare glandulae salivaris.
Stan obecny: pacjent nie zg³asza siê na wizyty kontrolne.
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Przypadek 7

51-letni pacjent G.H. (nr historii choroby 381/
2002) zosta³ przyjêty do Kliniki z guzem œlinianki przyusznej prawej powiêkszaj¹cym siê od 6 miesiêcy.
Badanie fizykalne: guz twardy, niebolesny o wymiarach 3×3 cm. Skóra nad guzem niezmieniona. Gard³o –
symetryczne.
Diagnostyka przedoperacyjna: PCI œlinianki przyusznej prawej – w rozmazach widoczne grupy i p³aty
komórek œlinianki oraz masy ³¹cznotkankowe – myksoidalne charakterystyczne dla Adenoma pleomorphicum.
Zabieg operacyjny: Parotidectomia dextra et exstirpatio tumoris regionis parotis et spatii parapharyngealis. Dostêp szyjno-œliniankowy (pacjentka zakwalifikowana do parotidektomii, œródoperacyjnie potwierdzono
penetracjê guza do przestrzeni przygard³owej).
Wynik badania histopatologiczne pooperacyjnego
(nr 174558): Adenoma pleomorphicum.
Stan obecny: pacjent bez dolegliwoœci. 10 miesiêcy
bez cech wznowy.
Przypadek 8

54-letni pacjent M.H. (nr historii choroby 1305/
2001) zosta³ przyjêty do Kliniki z guzem przestrzeni
przygard³owej po stronie lewej powiêkszaj¹cym siê od
roku. 6 miesiêcy przed przyjêciem pacjent operowany
na Oddziale Laryngologii Szpitala Rejonowego – z dojœcia szyjnego usuniêto guz czêœciowo (brak wyniku badania histopatologicznego).
Badanie fizykalne: guz przestrzeni przygard³owej po
stronie lewej o wymiarach 3×3cm, twardy, niebolesny
wpuklaj¹cy siê do gard³a, uwypuklaj¹cy jego œcianê
boczn¹ oraz przesuwaj¹cy lewy migda³ek podniebienny
przyœrodkowo.

Zabieg operacyjny: Exstirpatio tumoris regionis parapharyngealis sinistrae. Dojœcie ³¹czone: szyjne z dostêpem przez otwarte usta. Z dojœcia szyjnego nie uda³o
siê ca³kowicie ods³oniæ guza ze wzglêdu na liczne zrosty
i ³¹cznoœæ guza z têtnic¹ szyjn¹ wewnêtrzn¹. Z dostêpu
przez otwarte usta ods³oniêto guz o g³adkiej powierzchni, wielkoœci 3×2 cm. Po uwolnieniu go od têtnicy szyjnej wewnêtrznej zmianê usuniêto.
Wynik badania histopatologicznego pooperacyjnego (nr 2043): Neurofibroma.
Stan obecny: pacjent nie zg³asza siê na wizyty kontrolne.
Podsumowanie
Postêpowanie w przypadku guzów PP jest chirurgiczne, z wy³¹czeniem ch³oniaka. Skomplikowany dostêp operacyjny i ma³a liczba przypadków tej patologii
sprawia, ¿e nale¿y j¹ zaliczyæ do trudnych. W ramach
przygotowania przedoperacyjnego nale¿y przeprowadziæ
szczegó³ow¹ diagnostykê. Rozleg³oœæ guza, jego umiejscowienie i charakter oraz stopieñ doœwiadczenia zespo³u determinuj¹ wybór dostêpu operacyjnego. Bior¹c pod
uwagê te czynniki oraz radykalnoœæ pooperacyjn¹ preferowany wydaje siê byæ dostêp szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹. Nasze doœwiadczenia potwierdzaj¹ przydatnoœæ tego dostêpu. Pozwala on na dok³adny wgl¹d w okolice guza i s¹siaduj¹ce struktury i zapewnia radykalnoœæ operacji [1,15-18,20]. Innym dostêpem
rekomendowanym przez wielu autorów jest dostêp szyjno-œliniankowy. Jest on stosowany szczególnie w guzach
wychodz¹cych z g³êbokiego p³ata œlinianki przyusznej
(w naszym materiale – 2 takie przypadki) oraz w zmianach po³o¿onych w górno-bocznej czêœci PP. Pozwala
on na dobre monitorowanie nerwu twarzowego, pozosta³ych nerwów czaszkowych oraz pni naczyniowych [1,4].

Tabela I. Charakterystyka pacjentów operowanych z powodu guzów przestrzeni przygard³owej
Lp. Wiek P³eæ Pooperacyjny wynik
histopatologiczny
1

65

K

2

77

K

3

54

K

4

37

5

Adenoma
monomorphum
Oncocytoma

Kliniczna lokalizacja guza
guz na szyi w rzucie œlinianki przyusznej i pod¿uchwowej

Wielkoœæ Czas trwania
guza (cm)
choroby

Dostêp
operacyjny

Wznowa

3x3

6m

przezœliniankowy

nie

przestrzeñ przygard³owa (guz wpuklaj¹cy siê do nosogard³a;
obturuj¹cy nozdrze tylne)

3,7 x 2,5

12 m

szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹

nie

Adenoma
pleomorphicum

przestrzeñ przygard³owa (guz wpuklaj¹cy siê do nosogard³a
i ustnej czêœci gard³a)

4x5

6m

szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹

nie

K

Adenoma
pleomorphicum

przestrzeñ przygard³owa (guz wpuklaj¹cy siê do gard³a,
przesuwaj¹cy migda³ek podniebienny)

4,6 x 5,2

1m

szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹

nie

29

M

Adenoma
pleomorphicum

przestrzeñ przygard³owa (guz wpuklaj¹cy siê do gard³a,
przesuwaj¹cy migda³ek podniebienny)

3x5

1,5 roku

szyjno-gard³owy z mandibulotomi¹ œrodkow¹

nie

6

82

M

Adenoma
basocellulare
glandulae salivaris

przestrzeñ przygard³owa (guz wpuklaj¹cy siê do gard³a,
przesuwaj¹cy migda³ek podniebienny)

1,2 x 2,3

1m

przez otwarte usta

brak
danych

7

51

M

Adenoma
pleomorphicum

œlinianka przyuszna – œródoperacyjnie stwierdzono penetracjê
guza do przestrzeni przygard³owej

3x3

6m

szyjno-œliniankowy

nie

8

54

M

Neurofibroma

przestrzeñ przygard³owa (guz wpuklaj¹cy siê do gard³a,
przesuwaj¹cy migda³ek podniebienny)

3x2

12 m

³¹czony: szyjny z dostêpem
brak
przez otwarte usta
danych
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Obserwacje nasze dotyczy³y 8 przypadków leczonych
operacyjnie z powodu guzów przestrzeni przygard³owej.
Wywiad choroby wskazywa³ na doœæ krótki czas trwania
choroby (od 1 do 1,5 roku) (tab. I). W badaniu klinicznym u trzech chorych stwierdzono guz na szyi, u pozosta³ych 5 – wpuklanie siê guza do gard³a. U 6 (75%) pacjentów postawiono rozpoznanie histopatologiczne – gruczolak, u 1 – neurofibroma i u 1 – onkocytoma. W postêpowaniu operacyjnym w 4 przypadkach zastosowano
dojœcie szyjno-gard³owe z madibulotomi¹ œrodkow¹,
uzyskuj¹c radykalne usuniêcie zmian i brak wznowy
procesu nowotworowego w okresie obserwacji pooperacyjnej (tab. I).
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Rokowanie w przedstawionych przypadkach jest
dobre ze wzglêdu na wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego i radykalnoœæ operacyjn¹. W 6 przypadkach brak wznowy w okresie obserwacji po zabiegu
6 miesiêcy do 4 lat. Dojœcie zewnêtrzne jest preferowane przez wielu autorów [1,15]. Wed³ug niektórych powinno byæ w uzasadnionych przypadkach poszerzone
o rozciêcie lub usuniêcie fragmentu ¿uchwy [15,16].
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