
Tłusz cza ko mię sak gar dła dol ne go 
o ni skim stop niu zło śli wo ści

Tłusz cza ko mię sa ki po wsta ją w prze strze niach po wię zio wych lub
trzew nych gło wy i szyi ja ko gu zy tka nek mięk kich. Za kres chi rur -
gicz nej re sek cji za le ży od lo ka li za cji, wiel ko ści i stop nia hi sto lo -
gicz nej zło śli wo ści gu za pier wot ne go. Pa cjent przed sta wio ny po -
ni żej zgło sił się z po wo du nie wiel kie go dys kom for tu w gar dle,
utrzy mu ją ce go się od kil ku mie się cy. Ba da nie en do sko po we gar -
dła dol ne go i krta ni uwi docz ni ło gład ką ma sę zlo ka li zo wa ną pod
nie zmie nio ną bło ną ślu zo wą, któ ra na cie ka ła przy środ ko wą ścia -
nę za chył ka grusz ko wa te go (ryc. 15-24). Wierz cho łek za chył ka
grusz ko wa te go był wol ny od no wo two ru. Ba da nie kon tra sto we
z uży ciem pap ki ba ry to wej (ryc. 15-25) uwi docz ni ło zmia nę
o gład kich ob ry sach, zlo ka li zo wa ną w oko li cy za na lew ko wej, po -
wo du ją cą czę ścio wą nie droż ność czę ści szyj nej prze ły ku. Ba da nie
en do sko po we uwi docz ni ło uszy pu ło wa ną, swo bod nie prze miesz -
cza ją cą się zmia nę, zlo ka li zo wa ną po nad war stwą mię śnio wą
krta ni i oko li cy za na lew ko wej.
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Więk szość zmian zło śli wych o ta kiej lo ka li za cji wy ma ga re -
sek cji z do stę pem po przez ze wnętrz ne otwar cie gar dła. Nie -
mniej jed nak guz wy stę pu ją cy u pre zen to wa ne go pa cjen ta był
ma ły, do brze od gra ni czo ny, uszy pu ło wa ny i dla te go pod ję to de -
cy zję o je go usu nię ciu en do sko po wym w jed nym blo ku. Pa cjent
zo stał pod da ny le cze niu w znie czu le niu ogól nym. Wpro wa dzo no
sze ro ki la ryn go skop Ja ko i uwi docz nio no krtań. Po od po wied niej
eks po zy cji zmia ny, ce lem lep szej wi zu ali za cji gu za i uła twie nia
pro ce du ry uży to mi kro sko pu ope ra cyj ne go. Guz usu nię to, od ci -
na jąc pod sta wę szy pu ły przy uży ciu na rzę dzi mi kro chi rur gicz -
nych. To reb ka po zo sta ła nie na ru szo na. Pre pa rat chi rur gicz ny
(ryc. 15-26) obej mu je pra wi dło wo wy cię ty w ca ło ści guz, któ ry
był ude rza ją co po dob ny do tłusz cza ka. Hi sto lo gicz na ana li za
pre pa ra tu wy ka za ła jed nak, że jest to tłusz cza ko mię sak o ni -
skim stop niu zło śli wo ści. Z po wo du zło śli we go cha rak te ru gu za
i re la tyw nie wą skie go mar gi ne su zdro wych tka nek pa cjent otrzy -
mał po ope ra cyj ną ze wnętrz ną ra dio te ra pię ce lo wa ną na miej sce
re sek cji gu za, by zwięk szyć kon tro lę miej sco wą.

W od róż nie niu od tłusz cza ko mię sa ków o ni skim stop niu zło -
śli wo ści, tłusz cza ko mię sa ki o wy so kim stop niu zło śli wo ści są źle
od gra ni czo ny mi gu za mi o na cie ka ją cym ty pie wzro stu i za tar tych
gra ni cach. Dla te go chi rur gicz ne usu nię cie tłusz cza ko mię sa ków
o wy so kim stop niu zło śli wo ści wy ma ga ra dy kal nej re sek cji w jed -
nym blo ku. Ope ra cja po win na prze bie gać w nie zmie nio nych tkan -
kach wo kół wy czu wal nej pal pa cyj nie zmia ny, któ rej za sięg po -
twier dzo no uprzed nio ra dio lo gicz nie. Ta ka ra dy kal na re sek cja
wy ma ga prze cho dze nia przez róż ne war stwy tka nek nie jed no -
krot nie z po świę ce niem tka nek mięk kich, mię śni i in nych struk tur
na czy nio wo -ner wo wych. Je śli guz nie zo sta nie usu nię ty w gra ni -
cach tka nek zdro wych, wów czas roz wa żyć na le ży za ło że nie
w reszt ko wy guz dre nów do bra chy te ra pii. Źró dłem pro mie nio wa -
nia w tym przy pad ku mo że być iryd -192 lub jod -125. Z dru giej
stro ny, je śli guz usu nię to w ca ło ści, ale po zo sta je oba wa przed
moż li wo ścią je go mi kro sko po we go roz prze strze nia nia się, wów -
czas na le ży wdro żyć ra dio te ra pię ze wnętrz ną ja ko le cze nie wspo -
ma ga ją ce. Za pew ni ona kon tro lę cho ro by po rów ny wal ną do ra dio -
te ra pii śród miąż szo wej. Ge ne ral nie mię sa ki o wy so kim stop niu
zło śli wo ści i in ne mię sa ki o wy mia rach prze kra cza ją cych 4–5 cm
śred ni cy wy ma ga ją po ope ra cyj nej wspo ma ga ją cej ra dio te ra pii.
Dzię ki te mu uzy sku je się lep szą kon tro lę miej sco wą, choć po stę -
po wa nie ta kie nie ma wpły wu na dłu gość prze ży cia.

Rycina 15-24 Badanie endoskopowe gardła dolnego uwidoczniło gładką masę
zlokalizowaną pod niezmienioną błoną śluzową.

Rycina 15-25 Badanie kontrastowe z użyciem papki barytowej uwidoczniło
zmianę o gładkich obrysach, zlokalizowaną w okolicy lewego zachyłka
gruszkowatego.

Rycina 15-26 Preparat operacyjny.


