
Zło śli wy włók niak hi stio cy tar ny re gio nu 
no so wo -war go we go
Pa cjent pre zen to wa ny na ryc. 15-34 zgło sił się z gu zem tkan ki
mięk kiej zlo ka li zo wa nym w pra wym re gio nie no so wo -war go wym,
przy le ga ją cym do wy rost ka czo ło we go szczę ki. Ba da nie MR
w płasz czy znach osio wych i czo ło wych uwi docz ni ło do brze od gra -
ni czo ny guz, nisz czą cy wy ro stek czo ło wy szczę ki i dol ny frag ment
po łą cze nia chrząst ki skrzy dło wej i ko ści no so wej po stro nie pra -
wej. Szcze gó ły chi rur gicz ne go usu nię cia gu za wraz z re kon struk -
cją opi sa no w rozdz. 5 (ry ci ny 5-38–5-45).

Zło śli wy włók niak hi stio cy tar ny re gio nu jarz mo we go
Pa cjent ka pre zen to wa na na ryc. 15-35 prze by ła wcze śniej chi rur -
gicz ne usu nię cie zmia ny z na stę po wą ra dio te ra pią. Wzno wa, któ -
ra po ja wi ła się krót ko po pierw szym za bie gu, wy ma ga ła ra dy kal -
ne go le cze nia chi rur gicz ne go z jed no cza so wą re kon struk cją. Za bieg
wy ma gał usu nię cia skó ry, ota cza ją cych tka nek mięk kich (włą cza -
jąc w to po wie kę dol ną) oraz przed niej po wierzch ni wy rost ka jarz -
mo we go. Do re kon struk cji ubyt ku uży to pła ta Mu star de’a i prze -
szcze pu zło żo ne go z bło ny ślu zo wej i ochrzęst nej, po bra nych
z prze gro dy no sa. Zdję cie pa cjent ki przed sta wia za do wa la ją cy efekt
krót ko po za bie gu (ryc. 15-36).

Zło śli wy włók niak hi stio cy tar ny re gio nu 
skrzy dło wo -szczę ko we go
Na ryc. 15-37 przed sta wio no ba da nie TK cho rej, u któ rej roz po zna -
no zło śli we go włók nia ka hi stio cy tar ne go, co po twier dzo no biop sją
pod kon tro lą TK. Przed zgło sze niem się do na sze go ośrod ka pa -
cjent ka zdą ży ła otrzy mać in duk cyj ną che mio te ra pię, któ rej efek tem
by ło nie znacz ne ob kur cze nie się gu za. Guz znaj do wał się w re gio -
nie skrzy dło wo -szczę ko wym do łu pod skro nio we go, co uwi docz nio -
no na ska nach TK, i lo ka li zo wał się po mię dzy blasz ką bocz ną wy -
rost ka skrzy dło wa te go od stro ny przed nio -przy środ ko wej a ga łę zią
żu chwy od bo ku. Chi rur gicz ne roz sz cze pie nie szczę ki po zwo li ło na
naj lep szą eks po zy cję zmia ny. Wy ko na no zmo dy fi ko wa ne cię cie
We be ra -Fer gu so na prze dłu żo ne do oko li cy pod rzę so wej (po szcze -
gól ne eta py roz sz cze pie nia szczę ki przed sta wio no w rozdz. 6). Cię -
cie skó ry po głę bio no aż do wy eks po no wa nia po ni żej le żą cej ko ści

ROZDZIAŁ 15   NOWOTWORY TKANEK MIĘKKICH 153

Rycina 15-34 Obraz kliniczny i radiologiczny złośliwego włókniaka
histiocytarnego prawej okolicy nosowo-wargowej (strzałka).

Rycina 15-35 Wznowa po leczeniu miejscowym i radioterapii złośliwego
włókniaka histiocytarnego.

Rycina 15-36 Pacjentka krótko po leczeniu chirurgicznym i rekonstrukcji.

Rycina 15-37 Projekcja osiowa tomografii komputerowej z kontrastem, prezen-
tująca dobrze odgraniczony guz prawego regionu szczękowo-skrzydłowego.


