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a b s t r a c t

Introduction: Oncocytic Schneiderian papilloma (OSP), also known as cylindrical cell

papilloma, is an uncommon benign neoplasm of the nose and paranasal sinuses. It is

the rarest of three subtypes of sinonasal papillomas arising from the Schneiderian mem-

brane. Case report: We report a case of oncocytic Schneiderian papilloma arising from

the left maxillary sinus in a 57-year-old male. Conclusions: Due to its rare incidence, the

disease is still not well-understood by clinicians. Proper management and careful clinical

surveillance allow minimizing the risk of recurrency and potential malignant transfor-

mation.
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Wstęp

Brodawczaki onkocytarne (papilloma oncocyticum, oncocytic
Schneiderian papilloma; OSP), znane w literaturze także jako
brodawczaki cylindrycznokomórkowe (CCP) lub walcowato-
komórkowe, są rzadkimi guzami łagodnymi nosa i zatok
przynosowych. Należą do grupy tzw. brodawczaków schnei-
derowskich, jako jeden z trzech różnych morfologicznie
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typów według Hyamsa, obok brodawczaków odwróconych
i grzybiastych. Brodawczaki wywodzące się z błony Schnei-
dera stanowią jedynie 0,4–4,7% wszystkich guzów nosa
i zatok przynosowych [1]. Najczęstszym z nich jest brodaw-
czak odwrócony (47%), najrzadszym – oncocytic papilloma
(3–5%) [2]. Guzy te występują zazwyczaj jednostronnie, zaś
ich umiejscowienie różni się w zależności od podtypu.
Brodawczaki odwrócone najczęściej biorą początek z bocznej
ściany nosa, grzybiaste związane są z przegrodą nosa.
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Lokalizacją najbardziej typową dla brodawczaków onkocy-
tarnych jest zatoka szczękowa, choć mogą one występować
w każdej z zatok przynosowych, a także penetrować
wewnątrzczaszkowo i wewnątrznoczodołowo [2, 3]. Do głów-
nych objawów klinicznych guzów należą jednostronna
niedrożność nosa, krwawienia z nosa oraz ropna wydzielina
z nosa.

Brodawczaki onkocytarne dotyczą przede wszystkim cho-
rych po 50. roku życia [4]. W przeciwieństwie do brodawcza-
ków odwróconych i grzybiastych, nie stwierdza się różnic
w częstości ich występowania w zależności od płci. Cechą
charakterystyczną wszystkich podtypów jest tendencja do
wznów. Brodawczaki onkocytarne, podobnie jak odwrócone,
cechuje ponadto potencjał transformacji złośliwej (3–17%) [1,
2]. Najczęściej powstającym na ich podłożu nowotworem,
stwierdzanym synchronicznie bądź metachronicznie, jest
rak płaskonabłonkowy.
Ryc. 1 – Obraz badania CT zatok przynosowych.
Nieprawidłowa masa tkankowa wypełniająca zatokę
szczękową lewą i przewód nosowy środkowy
Fig. 1 – CT image of a left maxillary oncocytic papilloma
Opis przypadku

57-letni pacjent został przyjęty do Kliniki Otolaryngologii
WUM z powodu guza zatoki szczękowej lewej. Poza upośle-
dzeniem drożności nosa po stronie lewej, utrzymującym się
od kilku miesięcy, pacjent zgłaszał wyciek ropnej wydzieliny
oraz nawracające krwawienia z lewej jamy nosa. Negował
dolegliwości bólowe i zaburzenia widzenia. Badanie ryno-
skopowe wykazało obecność mas tkankowych wypełniają-
cych przewód nosowy środkowy lewy, o makroskopowych
cechach brodawczaka odwróconego. Nie stwierdzono nie-
prawidłowości po stronie przeciwnej ani odchyleń w zakresie
pozostałych elementów badania otorynolaryngologicznego.
Wyniki badań laboratoryjnych pozostawały w zakresie
normy.

W wykonanej przed hospitalizacją tomografii komputero-
wej uwidoczniono nieprawidłową masę tkankową wypełnia-
jącą całą zatokę szczękową lewą i wychodzącą przez jej
naturalne ujście do przewodu nosowego środkowego lewego
(Ryc. 1).

Guz usunięto z dostępu wewnątrznosowego pod kontrolą
optyki endoskopowej. Nieprawidłowe, kruche, obficie krwa-
wiące masy tkankowe wypełniały przewód nosowy środ-
kowy lewy oraz lewą zatokę szczękową, modelując struktury
kostne kompleksu ujściowo-przewodowego. Usunięto resztki
wyrostka haczykowatego oraz małżowinę nosową środkową
lewą. Otwarto częściowo objęte procesem rozrostowym
sitowie przednie i tylne po stronie lewej, a także zatokę
klinową lewą, w której wnętrzu nie stwierdzono zmian
chorobowych. Ściany kostne powstałej w ten sposób jamy
pooperacyjnej wygładzono frezem.

Usunięte tkanki zostały opisane przez histopatologa jako
beżowe, miękkie, łatwo rozpadające się, z widocznymi
miejscami wylewami krwi. Wymiary guza określono na
5 � 5 � 1 cm, zaś obraz mikroskopowy odpowiadał zmianie
o typie oncocytic papilloma.

Okres około- i pooperacyjny przebiegł bez powikłań.
Kontrole endoskopowe wykazały prawidłowe gojenie poope-
racyjne, bez cech odrostu guza. Pacjent pozostaje w ob-
serwacji od 6 miesięcy, do chwili obecnej nie zgłasza
żadnych dolegliwości.
Omówienie

Brodawczaki onkocytarne są guzami stanowiącymi zagadkę
zarówno dla klinicystów, jak i histopatologów oraz wywołu-
jącymi kontrowersje terapeutyczne. Mimo że w wielu aspek-
tach są zbliżone do brodawczaków odwróconych, ich pełna
charakterystyka jest nadal niemożliwa ze względu na rzad-
kość schorzenia. Bliższe poznanie natury zmian utrudniają
również opisywane w literaturze, wywołujące kontrowersje,
brodawczaki ,,mieszane’’ o mikroskopowych cechach zarów-
no inverted, jak i oncocytic papilloma. Wyróżniane przez część
autorów jako osobna, hybrydowa podgrupa, mająca świad-
czyć o wspólnym pochodzeniu zmian [5], przez innych, za
Michaelsem i Youngiem, którzy sugerują istnienie odręb-
nych przyczyn ich powstawania, są one włączane do istnie-
jących podtypów brodawczaków nosa i zatok przynosowych
w zależności od dominującego utkania mikroskopowego [6].

Patogeneza brodawczaka onkocytarnego nadal pozostaje
nieznana. Infekcje bakteryjne i wirusowe oraz przewlekłe
stany zapalne, choroby alergiczne, palenie tytoniu i czynniki
środowiskowe są wymieniane jako możliwe czynniki etiolo-
giczne, nie znajdują jednak zdecydowanego potwierdzenia
w badaniach [3]. Obecnie coraz większe znaczenie przypi-
suje się infekcjom wirusowym. Zakażenie HPV typu 6, 11, 16
i 18 jest sugerowane jako możliwy czynnik etiologiczny
rozwoju brodawczaka odwróconego i grzybiastego. Mimo
pojedynczych przypadków wykazania obecności materiału
genetycznego wirusa w brodawczakach onkocytarnych [7],
HPV nie jest wiązane z powstawaniem zmian o typie
oncocytic papilloma [1, 6, 8].

Brodawczaki onkocytarne, podobnie jak odwrócone,
cechuje tendencja do wznów i transformacji złośliwej, która
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może wystąpić synchronicznie bądź rozwinąć się później,
w miejscu uprzedniej resekcji [1]. Dane dotyczące odsetka
przypadków takiej przemiany są rozbieżne. W większości
doniesień oscyluje on w granicach 3–17% przy 5–15-procen-
towym ryzyku przemiany w przypadku brodawczaków
odwróconych [1]. Istnieją prace stwierdzające przemianę
złośliwą w brodawczakach onkocytarnych częściej niż
w typie odwróconym (17% vs 9%) [6]. Ryzyko wystąpienia
raka w brodawczakach onkocytarnych oceniane jest jednak
zazwyczaj jako niskie. W 1993 Kapadia i wsp. opublikowali
największą do chwili obecnej pracę, obejmującą 150 przy-
padków brodawczaków onkocytarnych wśród 800 brodaw-
czaków nosa i zatok przynosowych [11]. Dane dotyczące
ryzyka transformacji złośliwej (4%) pozostają w zbieżności
z uzyskanymi ostatnio przez Karligkiotisa i wsp. (3%) [2].
Powstający na podłożu brodawczaków nowotwór złośliwy to
najczęściej typowy rak płaskonabłonkowy, rzadziej odmiana
wrzecionowatokomórkowa i jasnokomórkowa. Pojedyncze
doniesienia opisują również raki niskozróżnicowane, ślu-
zowo-naskórkowe lub drobnokomórkowe [1, 2, 8].

W zakresie ryzyka wznowy brodawczki onkocytarne nie
różnią się od typu odwróconego. Odsetek wznów ocenia się
odpowienio na 33–40% i 15–46% [2, 11], choć pojedyncze
prace wykazują dwukrotnie częstsze nawroty w przypadku
brodawczaków onkocytarnych (33% vs 15%) [6].

Obraz brodawczaka onkocytarnego w badaniach radiolo-
gicznych jest niecharakterystyczny i nie pozwala na odróż-
nienie go od pozostałych podtypów brodawczaków [9].
Zmiany występują najczęściej jednostronnie, powodując
zacienienie w obrębie zajętej zatoki, często również modelu-
jąc kość i wywołując efekt masy. Destrukcja kostna w CT
może sugerować współistnienie zmiany o charakterze
złośliwym [4]. W przeciwieństwie do brodawczaków odwró-
conych, których miejsca przyczepu ze znacznym prawdopo-
dobieństwem wskazują widoczne w CT ogniska osteoneoge-
nezy, nie stwierdzono takiej korelacji w przypadku brodaw-
czaków onkocytarnych [1]. Różnicowaniu masy guza od
treści śluzowej oraz ocenie pod kątem rozrostu wewnątrz-
czaszkowego lub wewnątrzoczodołowego służy badanie
metodą rezonansu magnetycznego. Ze względu na komple-
mentarność badań, wskazane jest wykonywanie zarówno
tomografii komputerowej, jak i obrazowanie metodą rezo-
nansu magnetycznego, zwłaszcza przed planowanym we-
wnątrznosowym zabiegiem endoskopowym [2].

Postępowaniem z wyboru w przypadku brodawczaków
onkocytarnych, podobnie jak pozostałych brodawczaków
nosa i zatok przynosowych, jest leczenie chirurgiczne. Mimo
że przez wiele lat rekomendowano jedynie dostępy ze-
wnętrzne, obecnie coraz częściej wykorzystuje się i uważa
za złoty standard technikę endoskopową, ze względu na
zmniejszenie śmiertelności i czasu rekonwalescencji przy
zbliżonych bądź niższych wskaźnikach wznów [2, 10]. Osta-
tecznie, o rodzaju dostępu powinny decydować rozległość
zmian i miejsce wyjścia guza. Identyfikacja tego obszaru jest
kluczowa dla całkowitej resekcji, gdyż w jego tkance kostnej
mogą występować mikroskopijne ogniska brodawczaka [1].
Kompletność usunięcia guza jest nie tylko głównym czynni-
kiem warunkującym ewentualną wznowę, umożliwia także
właściwe przeprowadzenie badania histopatologicznego
w poszukiwaniu potencjalnie współistniejących przemian
złośliwych. Pooperacyjna radioterapia nie jest rekomendo-
wana poza współwystępowaniem obszarów raka. Niektórzy
autorzy zachęcają jednak do rozważenia zastosowania
tej metody także w przypadkach bardzo rozległych oraz
w leczeniu wielokrotnych wznów [1]. Możliwość nawrotu
choroby, a także potencjał transformacji złośliwej czynią
koniecznymi systematyczne kontrole leczonych pacjentów.
Ze względu na opisywane wznowy guza nawet po 46
miesiącach od operacji, sugerowany okres obserwacji powi-
nien wynosić co najmniej 5 lat [2].
Wnioski

Brodawczak onkocytarny jest guzem trudnym do rozpoznania
w trakcie diagnostyki przedoperacyjnej ze względu na nie-
zwykłą rzadkość występowania oraz mało charakterystyczny
obraz kliniczny i radiologiczny. Prawidłowo zaplanowane
i przeprowadzone leczenie operacyjne i systematyczna obser-
wacja pacjentów pozwalają na zminimalizowanie ryzyka
wznowy i przemiany złośliwej.
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