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Włók nia ki i no wo two ry nie zło śli we tkan ki włók ni stej

Nie zło śli we gu zy tkan ki włók ni stej są rzad ko spo ty ka ne w re gio -
nie gło wy i szyi. Gu zy wy wo dzą ce się z fi bro bla stów mo gą pre zen -
to wać się ja ko włók niak nie zło śli wy, włók niak uwap nio ny lub ja -
ko nie zło śli wy guz włók ni sty. Chi rur gicz ne le cze nie tych zmian
po le ga na cał ko wi tym usu nię ciu no wo two ru z cię ciem na ze wnątrz
od to reb ki i za osz czę dze niem waż nych struk tur. Pa cjent pre zen to -
wa ny na ryc. 15-27 zgło sił się ze zmia ną gu zo wa tą, przy le ga ją cą do
płyt ki chrząst ki tar czo wa tej po stro nie pra wej, któ rą za ob ser wo -
wał kil ka lat wcze śniej. Po da wał on miej sco wy dys kom fort opi sy -
wa nej oko li cy oraz po więk sza nie się ma sy gu za. TK bez kon tra stu
(ryc. 15-28) wy ka za ło uwap nio ny guz po ło żo ny w cen tral nej prze -
strze ni szyi ku ty ło wi od gór ne go bie gu na pła ta tar czy cy. Chi rur -
gicz ne le cze nie wy ma ga ło cię cia po środ ko we go na szyi i od po -
wied niej mo bi li za cji przy le ga ją cych tka nek, a na stęp nie usu nię cia
gu za w jed nym blo ku.

Gu zo wa ty włók nia ko mię sak skór ny

Usu nię cie gu za i re kon struk cja z uży ciem wol ne go
pła ta z przed ra mie nia
Gu zo wa ty włók nia ko mię sak skór ny jest zło śli wym no wo two rem
tkan ki włók ni stej o ni skim stop niu zło śli wo ści, naj czę ściej po wsta -
ją cym w ob rę bie gło wy i szyi. Mo że on rów nież wy stę po wać w ob -
rę bie bar ku i tu ło wia, rza dziej na koń czy nach. Guz po wsta je w ob -
rę bie skó ry wła ści wej i kli nicz nie pre zen tu je się czę sto ja ko wy kwit
wie lo guz ko wy (ryc. 15-29). Pre zen to wa na pa cjent ka zgło si ła się
z po wo du kil ku guz ków skór nych wy czu wal nych w oko li cy czo ło -
wej, któ re po ja wi ły się trzy la ta wcze śniej. U więk szo ści pa cjen tów
na wcze snym eta pie cho ro by nie stwier dza się miej sco we go na cie -
ka nia tka nek po ło żo nych pod skó rą. Dla te go za osta tecz ne le cze nie
uzna je się usu nię cie zmia ny skór nej wraz z po ni żej le żą cy mi tkan -
ka mi mięk ki mi.

Za kres re sek cji gu za u opi sy wa nej pa cjent ki przed sta wio no
na ryc. 15-30. Na le ży zwró cić uwa gę, że no wo twór skła dał się
z licz nych guz ków po ło żo nych w od le gło ści kil ku cen ty me trów od
sie bie. Ta ka po stać kli nicz na no wo two ru wy ma ga ła sze ro kie go
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Rycina 15-27 Zaznaczono zmianę guzowatą przylegającą do prawej płytki
chrząstki tarczowatej.

Rycina 15-28 Projekcja osiowa tomografii komputerowej bez kontrastu
wykazała uwapniony guz położony w centralnej przestrzeni szyi.

Rycina 15-29 Guzowaty włókniakomięsak skórny prezentujący się jako zmiana
wieloguzkowa okolicy czołowej.

Rycina 15-30 Zakres resekcji guza.


