
wy cię cia skó ry czo ła z po ni żej le żą cy mi tkan ka mi mięk ki mi aż dopo zio mu okost nej. Guz był ru cho my wzglę dem okost nej i nie wy -ka za no cech na cie ka nia ko ści, dla te go za wy star cza ją ce uzna nousu nię cie skó ry, tkan ki pod skór nej, po ni żej le żą cych mię śni po ty -licz no -czo ło wych oraz okost nej. Chi rur gicz ny uby tek ob na żo nejko ści czasz ki wy ma gał re kon struk cji z uży ciem una czy nio nej skó -ry i tka nek mięk kich. Re kon struk cji do ko na no z za sto so wa niemwol ne go pła ta z przed ra mie nia. Uzy ska no sa tys fak cjo nu ją ce efek -ty es te tycz ne i funk cjo nal ne (ryc. 15-31).
Usu nię cie gu za z re kon struk cją wol nym pła tem 
z mię śnia naj szer sze go grzbie tu i prze szcze pem skó ryPa cjent zgło sił się z du żym, za nie dba nym, wy nio słym gu zo wa -tym włók nia ko mię sa kiem owło sio nej skó ry gło wy zlo ka li zo wa -nym w oko li cy czo ło wej na wy so ko ści li nii wło sów (ryc. 15-32).Guz po ja wił się po nad sie dem lat wcze śniej. Zmia na by ła ru cho mawo bec okost nej i nie na cie ka ła ko ści czasz ki. Ba da nia ob ra zo we niewy ka za ły ero zji ko ści. Chi rur gicz ne le cze nie wy ma ga ło sze ro kie -go wy cię cia włącz nie z okost ną ja ko głę bo kim mar gi ne sem. Usu -nię to więk szą część skó ry owło sio nej gło wy, od sła nia jąc le żą cą po -ni żej kość czo ło wą i cie mie nio wą. Re kon struk cja tak du że goubyt ku wy ma ga ła za sto so wa nia wol ne go pła ta. Uży to wol ne go

pła ta z mię śnia naj szer sze go grzbie tu, któ ry po zwo lił przy kryć ob -na żo ną kość i stwo rzył pod ło że z tka nek mięk kich, któ re uzu peł -nio no nie peł nej gru bo ści prze szcze pem skó ry. Wy ko na no ze spo -le nie na czy nio we z ży łą i tęt ni cą skro nio wą po wierz chow ną postro nie le wej. Ob raz kli nicz ny pa cjen ta sześć ty go dni po za bie guope ra cyj nym przed sta wio no na ryc. 15-33A. Na le ży za uwa żyć, żeprze szczep skór ny przy krył 100% le żą ce go po ni żej mię śnia. Z cza -sem oko li ca prze szcze pu przy bra ła ko lor i struk tu rę ota cza ją cej goskó ry owło sio nej gło wy. Uzy ska no do sko na ły efekt ko sme tycz ny(ryc. 15-33B). Waż ne jest, aby pod kre ślić, że tak sze ro ka re sek cjana wcze snym eta pie le cze nia jest ko niecz na w ce lu od po wied nieji dłu go trwa łej kon tro li miej sco wej.
Zło śli wy włók niak hi stio cy tar nyZło śli wy włók niak hi stio cy tar ny (ma li gnant fi bro us hi stio cy to ma– MFH) oraz włók nia ko mię sak na le żą do no wo two rów zło śli -wych wy wo dzą cych się z tkan ki włók ni stej i mo gą po wsta wać wewszyst kich czę ściach re gio nu gło wy i szyi. Gu zy te cha rak te ry zu -ją się miej sco wym na cie ka niem ota cza ją cych tka nek mięk kichoraz ko ści, w po bli żu któ rych się lo ka li zu ją. Ja ko bar dzo zło śli weno wo two ry tka nek mięk kich, wy ma ga ją one ra dy kal ne go le cze -nia chi rur gicz ne go z kon tro lą mar gi ne sów we wszyst kich trzechwy mia rach.
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Rycina 15-31 Pacjentka dwa lata po leczeniu chirurgicznym.

Rycina 15-32 Duży guzowaty włókniakomięsak owłosionej skóry głowy.
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Rycina 15-33 Pacjent sześć tygodni (A) i rok (B) po leczeniu chirurgicznym i rekonstrukcyjnym.


