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Abstract

Craniopharyngioma is a slowly growing, histolo-
gically benign tumor of the sellar region (I grade in 
WHO classification), there have been described rare 
cases of malignant transformation. It contributes to 
5,6–14,1% of brain tumors in children. Incidence rate 
is 1,3–2,1/million/year and around 30–50% are dia-
gnosed in children even as early as in their prenatal 
and neonatal period. There are 2 hypothesis of tumor 
etiopathology: the tumor origins from ectodermal 
remnants of Rathke’s pouch (ameloblasticum type) 
or it arises from metaplasia of residual embryonal 
epithelium of the anterior pituitary gland and of the 
anterior infundibulum (papillary type). Adamantino-
matous type is more frequent in children and papil-
lary type dominates in adults. In around 50–95% of 
cases of adamantinomatous type an activating mu-
tation in the gene CTNN1encoding β-catenin is pre-
sent. BRAF V600E mutation is a genetic background 
of papillary craniopharyngioma, present in 95% of 
patients. The method of choice for craniopharyngio-
ma diagnostics is MR imaging with contrast agents. 
The most frequent symptoms of craniopharyngioma 
are: increased intracranial pressure, visual disturban-
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Streszczenie

Czaszkogardlak jest wolnorosnącym, histopatolo-
gicznie łagodnym guzem okolicy siodła tureckiego 
(I stopień wg klasyfikacji WHO), opisywano rzadkie 
przypadki złośliwej transformacji. Stanowi 5,6–14,1% 
guzów OUN u dzieci. Zapadalność wynosi 1,3–2,1/
mln/rok, 30–50% jest rozpoznawana w wieku dzie-
cięcym, również w okresie prenatalnym czy nowo-
rodkowym. Dwie hipotezy podają etiopatogenezę 
guza: powstaje on z nabłonkowych pozostałości 
przewodu czaszkowo-gardłowego lub kieszonki Ra-
thkego (typ szkliwiakowaty) albo w wyniku metaplazji 
resztkowych komórek nabłonka płaskiego przednie-
go płata przysadki i lejka (typ brodawkowaty).Typ 
szkliwiakowaty dominuje u dzieci, brodawkowaty 
u dorosłych. W 50–95% przypadków postaci szkli-
wiakowatej wykazano mutację aktywującą w genie 
CTNN1 kodującym β-kateninę. Mutacja BRAF V600E 
jest genetycznym podłożem wariantu brodawkowa-
tego, stwierdzanym u 95% pacjentów. Metodą z wy-
boru w diagnostyce obrazowej czaszkogardlaka jest 
MR z kontrastem. Do typowych objawów czaszko-
gardlaka należą: wzmożone ciśnienie śródczaszko-
we, zaburzenia widzenia, niedoczynność przysadki. 
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Rys historyczny

Pierwszy opis guza przysadki, zbudowanego 
z komórek nabłonka wielowarstwowego płaskie-
go odpowiadającego czaszkogardlakowi, podał 
niemiecki patolog Friedrich Albert von Zenker 
(1857) [1–3]. W roku 1904 Erdheim wyróżnił dwa 
histopatologiczne warianty tego guza: szkliwia-
kowaty i płaskonabłonkowo-brodawkowaty [4,5]. 
Objawy kliniczne czaszkogardlaka po raz pierw-
szy opisali R. Boyce oraz C. Beadles w 1893 r. 
[6]. Pierwsze operacje czaszkogardlaka z dojścia 
przez kraniotomię przeprowadził angielski chi-
rurg V. Horsley w 1904 r. i 1907 r. [5]. W USA 
pierwszą resekcję czaszkogardlaka z dojścia 
przez zatokę klinową przeprowadził H. Halstead 
w roku 1909 [9]. 

Nazwę craniopharyngioma wprowadził w roku 
1931 Frasier, a następnie spopularyzował Cushing 
[8,9]. Przedtem funkcjonowały inne nazwy, tj. sar-
coma móżdżku, carcinoma, cystosarcoma, cho-
lesteatoma, teratoma, ependymal papilloma [4]. 
Śmiertelność okołooperacyjna czaszkogardlaka 
do roku 1930 wynosiła nawet 22–41% [10–11].

W kolejnych latach trzy elementy wpłynęły 
na zmniejszenie śmiertelności okołooperacyjnej: 
wprowadzenie elektrokoagulacji (1927), zastoso-
wanie antybiotyków (1932) i glikokortykoidów 
(1950) [12,13]. Matson i Criger po raz pierwszy 
zastosowali glikokortykoidy podczas operacji 
czaszkogardlaka w roku 1960 [14]. Kolejne ka-
mienie milowe to wprowadzenie TK w roku 1974, 
MR w roku 1981 oraz mikroskopów neurochirur-
gicznych w roku 1957. Guiot i Hardy w roku 1965 
spopularyzowali zabiegi transfenoidalne w ope-
racjach czaszkogardlaka, co zbiegło się w czasie 
z wynalezieniem wideofluoroskopu [13]. 

Wrażliwość czaszkogardlaka na promieniowa-
nie wykazał Carpenter w roku 1937 [15]. Kramer 
i wsp. w roku 1968 opublikowali po raz pierwszy 
obiecujące rezultaty superwoltażowej radiotera-
pii w leczeniu uzupełniającym czaszkogardlaka 
po subtotalnej resekcji [16,17]. Radiochirurgia ste-
reotaktyczna (Gamma Knife) w guzach wewnątrz-
czaszkowych została zastosowana po raz pierw-
szy przez Larsa Leksella w roku 1951 [18].

Epidemiologia 

Czaszkogardlak pod względem częstości wy-
stępowania zajmuje trzecie miejsce wśród guzów 
pierwotnych OUN u dzieci. Najczęściej w wieku 
rozwojowym występują [19–21]: 1) gwiaździak 
(astrocytoma), 2) rdzeniak zarodkowy (medullo-
blastoma), 3) czaszkogardlak (craniopharyngio-
ma), 4) rozrodczak (germinoma), 5) wyściółczak 
(ependymoma), 6) glejak zarodkowy (glioblasto-
ma), 7) potworniak (teratoma).

Czaszkogardlak stanowi 2–5% [22], a u dzie-
ci 5,6–14,1% guzów OUN [23–25]. W populacji 
dziecięcej w Ameryce Północnej, Europie i Ira-
nie ta częstość jest określana na 5,6–9% [26–28], 
a w Brazylii, Egipcie, Syrii, Japonii i Indiach na 
10,1–14,1% [29–31]. Zapadalność na czaszko-
gardlaka w całej populacji jest szacowana na  
0,5–2/mln/rok, śr. 1,3/mln/rok [32–35], a częstość 
występowania wynosi 1–3/100000 [35]. Czaszko-
gardlak rozpoznawany u dzieci stanowi od 33% 
[35] do 50% [36–37] wszystkich przypadków tego 
guza. Może być rozpoznany również prenatalnie 
czy w okresie noworodkowym [38].

Pierwsze dane epidemiologiczne dotyczące 
czaszkogardlaka pochodzą z USA [35]. Bunin 
i wsp. w roku 1998 przedstawili dane co do za-
padalności oraz czasu przeżycia, pochodzące 
z trzech rejestrów amerykańskich, dwa dotyczyły 
całej populacji (CBTRUS, CSP) i jeden dzieci po-
niżej 14 r.ż. (GDVPTR) [35]. Obejmowały one od-
powiednio 135, 221 i 67 przypadków czaszkogar-
dlaka. Na podstawie tych rejestrów oszacowano 
zapadalność na czaszkogardlaka dla całej popula-
cji na 1,3/mln/rok bez wpływu płci i rasy (poza 
większą częstością u Afroamerykanów, wykazaną 
w GDVPTR). W wieku 0–14 lat zapadalność wyno-
siła 1,8/mln/rok. Zaobserwowano dwa szczyty za-
chorowań (wg rejestru CBTRUS): 5–14 lat i 64–74 
oraz wg rejestru CSP 50–74 lata. Najniższa zapa-
dalność dotyczyła pacjentów w wieku 15–34 lat.

Zacharia i wsp. opublikowali dane odnośnie 
do czaszkogardlaka w oparciu o amerykański 
rejestr guzów SERR [34] z lat 2004–2008, obej-
mujący 664 guzów. Średnią zapadalność na 
czaszkogardlaka oszacowano na 1,7/mln/rok, ob-

ces and hypopituitarism. An analysis of risk factors of 
craniopharyngioma recurrence.
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Analizowano czynniki ryzyka nawrotu czaszkogar-
dlaka. 
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serwowano dwa szczyty zachorowań: w grupie 
od 0 do 19 lat – 1,9/mln/rok, a w grupie 40–79 
lat – 2,1/mln/rok. Nie wykazano przewagi żadnej 
płci. Rasę czarną charakteryzowała większa za-
padalność w stosunku do rasy białej, odpowied-
nio 2,1 do 1,7/mln/rok [34].

Rejestr niemiecki [39], obejmujący 496 przy-
padków czaszkogardlaka u pacjentów poniżej 18 
lat (z lat 1980–2007), nie wykazał różnic doty-
czących płci, średni wiek chorych w momencie 
diagnozy wyniósł 8,8 lat. Rejestr duński (DNPR), 
obejmujący lata 1985–2004 i 162 przypadki czasz-
kogardlaka [32], wykazał zapadalność wynoszą-
cą 1,86/mln/rok, a u dzieci poniżej 15 roku życia 
2,14/mln/rok, nie wykazano różnic w zachorowa-
niu u obu płci. Nielsen i wsp. w roku 2011 podsu-
mowali 15 prac epidemiologicznych dotyczących 
zachorowań na czaszkogardlaka. Dane dotyczyły 
1232 pacjentów z lat 1935–1999 z całego świata. 
Średnia zapadalność wyniosła 1,4/mln/rok u dzie-
ci i 1,34/mln/rok (zakres 0,34–5,71) dla całej popu-
lacji bez różnic dotyczących płci [32].

Genetyka 

Czaszkogardlak występuje głównie sporadycz-
nie [35]. W piśmiennictwie można znaleźć dwa 
opisy występowania guza u rodzeństwa [40,41] 
i dwa dotyczące 2 kuzynów [42,43]. Natomiast 
Green opisał czaszkogardlaka typu brodawkowa-
tego u matki i córki, pacjentki zachorowały w tym 
samym wieku (50 i 51 lat) [44].

Opisane przypadki dają podstawy do podejrze-
wania genetycznej etiologii czaszkogardlaka, su-
geruje się dziedziczenie autosomalne recesywne 
[40, 44]. Kariotyp u 11 pacjentów z czaszkogardla-
kiem wykazał nieprawidłowości u dwóch z nich, 
w obu przypadkach dotyczyły one chromosomu 2 
i 12 [45]. 

W 50–95% przypadków postaci szkliwiakowa-
tej czaszkogardlaka wykazano mutację aktywu-
jącą (delecja lub substytucja aminokwasów) w 3 
egzonie genu CTNN1 kodującego β-kateninę, która 
prowadzi do jądrowej kumulacji β-kateniny i kon-
stytutywnej aktywacji szlaku Wnt [46–49]. W po-
zostałych 5–50% przypadków czaszkogardlaka 
typu szkliwiakowatego należy brać pod uwagę 
udział innych mechanizmów genetycznych czy 
epigenetycznych. Mutacja BRAF V600E jest ge-
netycznym podłożem wariantu brodawkowatego 
czaszkogardlaka, stwierdzanym u 95% pacjentów 
[50, 51].

Patogeneza 

Szlak Wnt/β-katenina odgrywa zasadniczą rolę 
w kontroli proliferacji i różnicowania komórek 
podczas rozwoju embriologicznego i organogene-
zy [52–54]. Główną rolę w patogenezie czaszkogar-
dlaka odgrywają komórki progenitorowe przysad-
ki [55]. Mechanizm polegający na mutacji jednego 
z elementów szlaku Wnt prowadzi do stabilizacji 
β-kateniny i jest odpowiedzialny za patogenezę 
nowotworów, tj. jelit, wątroby, prostaty, czerniaka 
oraz wariantu szkliwiakowatego czaszkogardlaka 
[56–58]. Szlak Wnt zawiera ok. 20 białek, które łą-
czą się z receptorami rodziny Frizzled [59,60]. 

Gdy szlak Wnt jest nieaktywny, wówczas na-
stępuje konstytutywna synteza i degradacja efek-
tora, jakim jest β-katenina, dopóki nie pojawi się 
egzogenny sygnał Wnt (ryc. 1). 

Przy nieaktywnym szlaku Wnt β-katenina 
ulega destrukcji przez proteolizę w cytozolu. De-
strukcja β-kateniny jest koordynowana przez biał-
ko supresorowe guzów Axin, które przyłącza się 
do elementów kompleksu degradującego: białko 
kodowane przez gen supresorowy guzów APC 
(adenomatous polyposis coli) oraz dwie kinazy: 
syntazy glikogenu 3 (GSK3) i kazeiny (CK1). Fos-
forylacja APC przez GKS3 i CK1 powoduje przy-
łączenie β-kateniny do kompleksu i fosforylację 
przez GKS3 i CK1. Fosforylacja dotyczy następu-
jących miejsc: S45, S33, S37 i T41 [68]. Tak więc 
ubikwityzacja β-kateniny odbywa się poprzez pro-
teolityczną degradację jej sfosforyzowanej formy 
[62,63]. 

Aktywacja szlaku Wnt przez ligand prowadzi 
do dimeryzacji receptora Fz z LRP 5/6. Aktyw-
ny kompleks Fz/LRP5/6 może wiązać się z Axin, 
GKS3 i CK1, następnie wiąże się z błoną komórko-
wą, aby zapobiec tworzeniu kompleksu destruk-
cyjnego. Dochodzi do zahamowania fosforylacji 
i degradacji β-kateniny, co powoduje kumulację 
wolnej, niefosforyzowanej formy β-kateniny w cy-
toplazmie, skąd przechodzi ona do jądra komór-
kowego. W jądrze komórkowym wchodzi w inte-
rakcję z czynnikami transkrypcyjnymi rodziny 
HGM-box (LEF/TCF) i moduluje m.in. ekspresję 
genów c-myc i cykliny D1, odgrywających funda-
mentalną rolę w proliferacji i morfogenezie [64,65].

Kumulacja cytoplazmatyczna i jądrowa 
β-kateniny dotyczy 78–100% (śr. 93%) przypad-
ków wariantu szkliwiakowatego czaszkogardlaka 
[66]. Wzrost stężenia β-kateniny w cytoplazmie 
i jądrze prowadzi do ciągłej aktywacji Wnt już bez 
udziału liganda. Trwają badania nad inhibitora-
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mi poszczególnych etapów szlaku Wnt, co stano-
wi szansę na nowe metody przyczynowej terapii 
czaszkogardlaka.

Guz pochodzi z ektodermalnych pozostałości 
kieszonki Rathkego (wariant szkliwiakowaty) lub 
powstaje w wyniku metaplazji embrionalnego na-
błonka przedniego płata przysadki i przedniego 
lejka (wariant brodawkowaty) [67]. 

Obraz histopatologiczny

Mimo że czaszkogardlak to guz łagodny we-
dług klasyfikacji WHO z roku 2007, klinicznie jest 
uważany za „częściowo złośliwy” poprzez skłon-
ność do niszczenia otaczających struktur, którymi 
są podwzgórze, przysadka, trzecia komora, skrzy-
żowanie nerwów wzrokowych, nerwy wzrokowe, 
naczynia krwionośne, a także infiltrujący wzrost, 
tendencję do nawrotów oraz zwiększoną śmiertel-
ność chorych w stosunku do populacji [68].

Wyróżnia się dwa typy histopatologiczne 
czaszkogardlaka: szkliwiakowaty, brodawkowaty. 
Ich charakterystykę przedstawia tabela I, a obraz 

histopatologiczny czaszkogardlaka typu szkliwia-
kowatego rycina 2.

Wykazano, że czaszkogardlak odrasta po czę-
ściowej i po totalnej resekcji, ale również po sko-
jarzonym leczeniu chirurgicznym i radioterapii.

Poszukiwano czynników prognostycznych, 
zarówno klinicznych, morfologicznych, ultra-
strukturalnych, jak i immunohistochemicznych, 
nawrotu guza. Wśród czynników immunohisto-
chemicznych analizowano znaczenie włókien 
Rosenthala, indeksu proliferacyjnego Ki67 oraz 
ekspresji białek z grupy p53 (p63, p73), MVD (mi-
crovascular density) i VEGF (vascular endothelial 
growth factor). 

Włókna Rosenthala (ang. Rosenthal fibers, 
RF) to wydłużone, homogenne, silnie eozynofilne 
struktury wybarwiające się na purpurowo w bar-
wieniu HE [69]. Zawierają białko GFAP (glial fi-
brillary acidic protein), ubikwitynę, białka Hsp-27 
oraz αβ-krystalinę [69]. 

Włókna Rosenthala występują w chorobie 
Aleksandra (genetycznie uwarunkowana cho-
roba neurodegeneracyjna) oraz w zachowanych 
strukturach mózgu w otoczeniu guzów mózgu, 

Ryc. 1. Szlak Wnt/β-katenina w stanie nieaktywnym oraz w stanie aktywacji. Na podstawie Larkin S., Pituitary 2013, [62], 
za zgodą
Fig. 1. Wnt/β-catenin pathway in the state of inactivation and activation. Based on Larkin S., Pituitary 2013, [62], with per-
mission
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Tabela I. Porównanie cech wariantu szkliwiakowatego i brodawkowatego czaszkogardlaka (na podstawie Larkin 2013[62])
Table I. The comparison of ameloblasticum with papillary type of craniopharyngioma (based on Larkin 2013 [62])

Cechy Wariant szkliwiakowaty Wariant brodawkowaty

Częstość 90% chorych 10% chorych

Wiek 2 szczyty zachorowań: 5–14 r.ż. i 50–74 r.ż. prawie wyłącznie dorośli

Lokalizacja najczęściej guz nad- i śródsiodłowy gł. guz zlokalizowany nadsiodłowo lub 
w trzeciej komorze

Morfologia guza guz torbielowaty lub lito-torbielowaty guz lity

Objawy zaburzenia widzenia, zaburzenia 
endokrynologiczne, bóle głowy, zaburzenia 
poznawcze

zaburzenia widzenia, wodogłowie, 
spowodowane zaburzeniem odpływu

Obraz makroskopowy

Architektonika budowa płatowa z ostrymi, nieregularnymi 
granicami, przylega do otaczających 
struktur, inwazyjny

otorebkowany, dobrze odgraniczony, lity, 
nie przylega do otaczających struktur

Torbiele zawartość torbieli oleista, zawiera kryształki 
cholesterolu 

zawartość torbieli klarowna

Zwapnienia często obecne brak

Obraz histopatologiczny

Architektonika
Budowa komórkowa/
podścielisko

wielotorbielowaty, dobrze odgraniczony dobrze odgraniczony, otorebkowany, 
często lity

obecne palczaste wypustki wnikające 
w głąb tkanki mózgowej

na obrzeżach struktury nabłonkowe 
z palisadowaniem

nabłonek płaski, dobrze zróżnicowany, 
nierogowaciejący

łącznotkankowa sieć z luźno leżącymi 
skupiskami komórek gwiaździstych

podścielisko łącznotkankowe bez 
obecności komórek gwiaździstych

gniazda zawierające bezjądrowe komórki 
duchy/mokra keratyna

struktury pseudobrodawkowate 
wynikające z rozpadu komórek 
epitelialnych, brak komórek duchów/
mokrej keratyny

skupiska komórek epitelialnych z dodatnią 
jądrową reakcją z β-kateniną

nie wykazuje jądrowej translokacji 
β-kateniny

Inne zmiany glejoza reaktywna w przylegających do 
guza strukturach mózgu, przewlekłe 
zapalenie, odczyn ziarniniakowy, ogniska 
kostnienia, włókna Rosenthala

w wyściółce torbieli obecne skąpe 
komórki kubkowe/urzęsione 
przypominające komórki kieszonki 
Rathkego;
ogniskowo niewielkie skupienia kolagenu

Zmiany molekularne mutacje w CTNNB1 dla t S33, S37, S45, T41 mutacja BRAF V600E

Zmiany 
odontogenetyczne

ekspresja enameliny, amelogeniny, 
enamelisyny

brak ekspresji markerów 
odontogenetycznych
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jak gwiaździak włosowatokomórkowy, glejak 
zarodkowy [71,72], ale także czaszkogardlak 
[73]. Mechanizm powstawania RF jest niejasny,  
bierze się pod uwagę rolę stresu i procesu zapal-
nego [74]. 

Tena-Suck i wsp., analizując dane kliniczne 
i histopatologiczne 115 pacjentów z czaszkogar-
dlakiem, wykazali korelację obecności włókien 
RF z nawrotem guza, jego większą średnicą, infil-
tracją mózgu, stanem zapalnym i obecnością dys-
troficznych zwapnień [75].

Indeks proliferacyjny Ki67 to antygen jądrowy 
wykazujący ekspresję we wszystkich fazach cyklu 
z wyjątkiem G0 [76]. Nie ma jednoznacznej opi-
nii co do przydatności immunoekspresji indeksu 
proliferacyjnego Ki67 w przewidywaniu nawro-
tu czaszkogardlaka. Część autorów wykazała, 
iż indeks proliferacyjny Ki67 nie jest czynnikiem 
prognostycznym nawrotu guza [68, 77–82]. Nie 
podzielają tego zdania inni badacze, tj. Nishi, Izu-
moto, Haba [83–85]. Pojawia się też pogląd, iż war-
tość indeksu proliferacyjnego Ki67 w guzach na-
wrotowych jest istotnie statystycznie wyższa od 
Ki67 w guzie pierwotnym [79,80,86].

Białko p63 to czynnik transkrypcyjny należą-
cy do rodziny białek p53 supresorów guzów, wy-
stępujący w komórkach nabłonkowych, zarówno 
w tkankach zdrowych, jak i patologicznych. Gen 
kodujący białko p63 jest zlokalizowany w obrę-

bie chromosomu 3q27-29, składa się z 15 akso-
nów i jest regulowany przez dwa promotory [87]. 
Białko p63 bierze udział w proliferacji, apoptozie 
i różnicowaniu komórek. Posiada dwie izoformy 
różniące się promotorem: TAp63 i ∆Np63. Izo-
forma ∆Np63 jest onkoproteiną, która indukuje 
proliferację komórek i ma negatywny wpływ na 
kontrolę apoptozy [88–90]. Nieprawidłowa eks-
presja p63 z nadekspresją izoformy ∆Np63 zosta-
ła opisana w rakach nabłonkowych jamy ustnej, 
krtani, płuc, szyjki macicy, pęcherza moczowego 
[91]. 

W piśmiennictwie można znaleźć pojedyn-
cze doniesienia dotyczące ekspresji białka p63 
w czaszkogardlaku [87,92,93]. Wykazano nade-
kspresję p63 w tkankach guzów (od 86 do 99,3%) 
niezależnie od typu histopatologicznego guza. Po-
nadto metodą PCR wykazano przewagę izoformy 
∆Np63 nad TAp63 [88, 92, 93]. Cao i wsp. oraz Mo-
mota i wsp. nie potwierdzili roli ekspresji białka 
p63 w prognozowaniu nawrotu guza, ale wyka-
zali, że jest dobrym markerem immunohistoche-
micznym czaszkogardlaka [87, 92].

W kilku badaniach stwierdzono ekspresję biał-
ka p53 w czaszkogardlaku. Tena-Suck i wsp. wy-
kazali ekspresję białka p53 w 68% guzów i kore-
lację z nawrotem guza [94]. Natomiast w badania 
Momoty ekspresja p53 w czaszkogardlaku doty-
czyła tylko 2 z 32 badanych guzów [87].

VEGF (vascular endothelial growth factor) był 
wykrywany w czaszkogardlaku [95,96]. Donoszo-
no o korelacji poziomu ekspresji VEGF z nawro-
tem guza [96,97]. Wykazano zwiększoną ekspresję 
czynnika VEGF w guzie z przewagą części torbie-
lowatej [96].

Badano również poziom ekspresji MVD (mi-
crovascular density) w czaszkogardlaku za pomo-
cą przeciwciał monoklonalnych CD34, uzyskując 
sprzeczne wyniki co do korelacji ze wznową czy 
progresją guza [96,97].

W tkankach czaszkogardlaka metodami im-
munohistochemicznymi i genetycznymi wykaza-
no ekspresję następujących receptorów: hormo-
nu wzrostu (GHR), insulinopodobnego czynnika 
wzrostu IGF1 (IGF1R), somatoliberyny (GH-RHR), 
estrogenów (ER), progesteronu (PR), leptyny (Ob-
R) (również DNA dla leptyny). Mogą one odgrywać 
rolę w patogenezie guza oraz leczeniu i chodzi tu 
zarówno o bezpieczeństwo stosowania substy-
tucyjnej terapii hormonalnej (hormon wzrostu, 
terapia estrogenowo-progesteronowa), jak i przy-
czynową terapię farmakologiczną w przypadku 
niedoszczętnej operacji [98–101].

Ryc. 2. Obraz histopatologiczny czaszkogardlaka typ szkli-
wiakowaty. Widoczne elementy nabłonka wielowarstwowe-
go płaskiego, ogniska szkliwienia i zwapnień oraz przylega-
jąca tkanka nerwowa. Powiększenie x100
Fig. 2. Histopathological view of ameloblasticum type of 
craniopharyngioma. Elements of stratified squamous epi-
thelium, hyalinosis and calcifications, adjacent nervous tis-
sue. Enlargement x100
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Ogawa i wsp., badając 88 guzów typu czasz-
kogardlaka, wykazali silną ekspresję GHR w 53% 
oraz ekspresję IGF1R w 46% guzów. Ponadto 
stwierdzono, że wysoka ekspresja GHR wiąże się 
istotnie statystycznie ze skróceniem okresu stabi-
lizacji choroby [101].

Li i wsp., analizując 29 czaszkogardlaków, 
wykazali ekspresję IGF1R w 61,9% w typie szkli-
wiakowatym i w połowie przypadków w brodaw-
kowatym. Ekspresja GHR była wysoka w obu wa-
riantach i wynosiła odpowiednio 81,0% i 73,3% 
[100]. Wyższa ekspresja IGF1R w guzie szkliwia-
kowatym może zdaniem autorów odpowiadać 
za większą skłonność do nawrotów tej postaci 
guza [108]. Natomiast wysoka ekspresja GHR może 
wyjaśniać wzrost guza mimo często obserwowa-
nego niedoboru GH już w okresie przedoperacyj-
nym [100].

Kolejne badanie obejmujące 20 guzów (oba wa-
rianty czaszkogardlaka) wykazało ekspresję GHR 
w 70%, odnotowano istotny związek ekspresji 
GHR ze średnicą guza, ale nie z indeksem proli-
feracyjnym Ki67 [99]. Stwierdzono wysoką eks-
presję dwóch podtypów receptora estrogenowego 
(ER1, Erβ) oraz receptorów progesteronowych (PR) 
odpowiednio 95–80% i 80%. Wykazano zależność 
między ekspresją receptora estrogenowego a śred-
nicą guza [99]. Poziom ekspresji ER i PR nie różnił 
się w zależności od płci i wariantu histopatolo-
gicznego czaszkogardlaka [102].

Izumoto, badając 30 chorych z czaszkogardla-
kiem, wykazał obecność ER i PR w 30% guzów. 
Nawroty guza obserwowano częściej u pacjentów 
z brakiem ekspresji receptorów ER i PR, odpo-
wiednio 29 i 11%. Według autora pacjenci z bra-
kiem tych receptorów powinni być leczeni bar-
dziej agresywnie [84].

W badaniach Li i wsp. stwierdzono w 65% 
guzów ekspresję receptora leptyny, w 64,7% eks-
presję DNA dla leptyny i w 94,7% GH-RHR, nie 
udowodniono korelacji między obecnością tych 
receptorów a nawrotem guza [100]. Hoffman wy-
kazał obecność DNA dla receptora leptyny i lep-
tyny w 65% przypadkach czaszkogardlaka. Może 
więc za nadmierne łaknienie odpowiadają nie 
tylko zaburzenia podwzgórzowe, ale też hiperlep-
tynemia wynikająca z hipersekrecji guza, powo-
dująca oporność na leptynę [99]. Powstaje również 
pytanie o zastosowanie leptyny jako inhibitora 
wzrostu guza, ponieważ wiadomo, że jest ona 
inhibitorem proliferacji komórkowej w gruczola-
kach przysadki oraz powoduje zwiększoną apop-
tozę [103].

Diagnostyka obrazowa (TK/MR)

U większości pacjentów (94, 95%) czaszko-
gardlak jest zlokalizowany w okolicy siodła tu-
reckiego. Najczęstszą lokalizację stanowi okolica 
nad- i śródsiodłowa (53–75%), rzadziej nadsiodło-
wa (20–41%), najrzadziej guzy lokalizują się tylko 
śródsiodłowo (5, 6%) [104–106].

Guzy te rzadko penetrują do przedniego (2–
9%), środkowego (2–8%) czy tylnego dołu czaszki 
(1–12%) [104]. Czasami docierają do okolicy pod-
siodłowej (5%), zajmując jamę nosowo-gardłową, 
jamy oboczne nosa, zatokę klinową, zatokę sitową 
[104,107]. Guz penetrujący do jam czaszki czy no-
sogardła i zatok obocznych nosa rozwija się zwy-
kle z części torbielowatej i szerzy wewnątrz prze-
strzeni podpajęczynówkowej [108].

Wyjątkowo rzadko czaszkogardlak rośnie pier-
wotnie w nietypowej lokalizacji: płat skroniowy, 
kąt móżdżkowo-mostowy, III komora czy też szy-
szynka [109–120]. Położenie topograficzne guza 
w stosunku do otaczających struktur jest ocenia-
ne w badaniach obrazowych według klasyfikacji: 
Hoffmana, Yasargila, Puget, Mullera [121–124]. 

Hoffman [121] dzieli guzy pod względem po-
łożenia w stosunku do skrzyżowania nerwów 
wzrokowych na zlokalizowane: przed skrzyżo-
waniem, za skrzyżowaniem, pod skrzyżowaniem, 
wewnątrz komory trzeciej.

Według Yasargila [128] rozróżnia się guzy: 
śródsiodłowe – podprzeponowe, śród- i nadsio-
dłowe, nadprzeponowe i zewnątrzkomorowe, we-
wnątrz- i zewnątrzkomorowe, okołokomorowe, 
czyste wewnątrzkomorowe.

Puget proponuje klasyfikację opartą na położe-
niu guza w stosunku do podwzgórza [123]: typ 0: 
guz nie sięga do podwzgórza, typ I: guz modeluje 
podwzgórze, ale go nie niszczy, typ II: guz niszczy 
podwzgórze, które nie jest widoczne w TK/MR.

Muller klasyfikuje guzy według stopnia uszko-
dzenia podwzgórza, używając zajęcie ciał sutecz-
kowatych jako wyznacznika podziału między za-
jęciem przedniego i tylnego podwzgórza [124]. 

Metodą z wyboru w wykrywaniu czaszkogar-
dlaków jest badanie MR z podaniem środka kon-
trastującego. Badanie TK jest bardzo użyteczne 
w potwierdzeniu obecności zwapnień [125].

Najbardziej typowy obraz czaszkogardla-
ka u dzieci to guz: nadsiodłowy z komponentą 
śródsiodłową, torbielowaty lub torbielowato-lity 
(z przewagą części torbielowatej), ze zwapnienia-
mi [126]. Te ostatnie występują znacznie częściej 
u dzieci (do 90%) i charakterystyczne są dla szkli-



212 Endokrynol. Ped. 2017.16.3.60.205-220 Czaszkogardlak – epidemiologia, patogeneza, diagnostyka 
kliniczna i obrazowa

wiakowatego guza, typowego dla pediatrycznej 
grupy wiekowej. Częstość zwapnień u dorosłych 
szacowana jest na 50–70% [125–130]. Wodogło-
wie towarzyszące nowotworowi obserwowa-
ne jest u 41–54% dzieci i u 14–30% dorosłych 
[25,121,126,131,132]. 

W diagnostyce różnicowej należy brać 
pod uwagę: gruczolaki przysadki, glejaki pod-
wzgórza i nerwu wzrokowego, torbiele kieszonki 
Rathkego, nerwiaki zwojowe, rozrodczaki, chło-
niaki – i rzadziej: malformacje naczyniowe, tor-
biele pajęczynówki, swoiste i nieswoiste stany 
zapalne, pituicytoma, torbiele koloidowe trzeciej 
komory, torbiele epidermoidalne [125,136].

Celem kontroli radykalności zabiegu zaleca się 
wykonanie badania MRw pierwszym tygodniu 
po operacji [136]. Resztkę guza stwierdza się u 15–
50% pacjentów, u których zabieg został oceniony 
makroskopowo przez operatora jako radykalny, 
pozostałość guza jest najlepiej widoczna w obrazie 
T1-zależnym po podaniu środka kontrastującego 
[121,137,138].

Według Halda i wsp. dokładna ocena objętości 
pozostałego guza po częściowej resekcji może być 
uzyskana dopiero po 2–3 miesiącach po operacji 
[135]. 

Okres, w którym obserwuje się zmniejszenie 
objętości guza po radioterapii, wynosi średnio 29 
miesięcy [139]. Wg Children’s Cancer Group kon-
trolne badanie MR po leczeniu czaszkogardlaka 
należy wykonywać co 6 miesięcy przez 2 lata, na-
stępnie co rok do 5 lat po zabiegu oraz w 7 i 10 
roku po terapii [140]. 

Obraz czaszkogardlaka w MRI u 2 pacjentów 
przedstawiają ryciny 3 i 4.

Objawy kliniczne czaszkogardlaka

Objawy kliniczne czaszkogardlaka wynikają 
z położenia guza w sąsiedztwie ważnych struktur 
mózgowych, którymi są podwzgórze, przysadka, 
skrzyżowanie nerwów wzrokowych, nerwy wzro-
kowe, naczynia tętnicze mózgu. Zależą nie tylko 
od wielkości, położenia i dynamiki wzrostu guza, 
ale również od wieku pacjenta. Dla dzieci cha-
rakterystyczne są objawy wzmożonego ciśnienia 
śródczaszkowego (bóle głowy, nudności i wymio-
ty), a także zaburzenia widzenia, niedobór wzro-
stu, opóźnione dojrzewanie płciowe, a dla osób 
dorosłych zaburzenia widzenia i hipogonadyzm.

Ryc. 3. Wielotorbielowata zmiana zajmująca okolicę nad-
siodłową u 2-letniej dziewczynki. Płaszczyzna strzałkowa, 
obraz T2-zależny
Fig. 3. Polycystic lesion in the suprasellar area in 2-year-old 
girl. Sagittal plane, T2-weighted imaging

Ryc. 4. Hiperintensywny obszar położony w obrębie siodła 
tureckiego u chłopca 3-letniego. Płaszczyzna strzałkowa, 
obraz T1-zależny, z saturacją tłuszczu
Fig. 4. Hyperintense region in the area of the sella turcica in 
3-year-old boy. Sagittal plane, T1-weighted fat-suppressed 
imaging
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Do najczęstszych objawów klinicznych czasz-
kogardlaka należą: objawy wzmożonego ciśnie-
nia śródczaszkowego (66–80%) [149–152], objawy 
okulistyczne (62–84%) [22,149–152], objawy endo-
krynologiczne (52–87%) [22,149–152], zaburzenia 
neurologiczne (6–10%) [22,149–152].

Nielsen objawy kliniczne czaszkogardlaka 
dzieli na: ostre – obserwowane do 2 tygodni przed 
rozpoznaniem, przewlekłe – występujące wiele 
miesięcy czy lat przed diagnozą [144]. 

Wśród ostrych objawów można wyróżnić: bóle 
głowy, wymioty, nagłe zaburzenia widzenia, po-
rażenie nerwów czaszkowych, utrata przytomno-
ści, drgawki, niedowład połowiczy, zaburzenia 
świadomości, gorączka. Ostre objawy guza wystę-
pują częściej u dzieci niż w populacji dorosłych 
(28/13%) i korelują z naciekaniem III komory, wo-
dogłowiem i obecnością zwapnień [144]. 

Do przewlekłych objawów należą m.in.: zabu-
rzenia wzrastania, opóźnione dojrzewanie płcio-
we, moczówka prosta. Rozpoznanie jest stawiane 
wówczas zwykle późno, szczególnie w przypadku 
zwolnienia szybkości wzrastania, kiedy opóźnie-
nie diagnozy wynosi nawet kilka lat [143]. 

Objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowe-
go występują pod postacią bólów głowy, nudności 
i wymiotów. Najczęstszym objawem masy guza są 
bóle głowy (66–80%), które mogą mieć charakter 
migrenowy lub napięciowy, a ich nasilenie kore-
luje z wielkością guza [153]. Rzadziej występują 
nudności i wymioty (34–68%) [18,142,144]. 

Do objawów okulistycznych należą [18,142,144]: 
osłabienie ostrości wzroku (42,4–65%), ogranicze-
nie pola widzenia (24–46%), obrzęk tarcz nerwu 
wzrokowego (21–52%), atrofia całkowita lub czę-
ściowa nerwów wzrokowych (37,9–20%), podwój-
ne widzenie (6%), zez (4%), ślepota (najczęściej 
jednooczna) (2,6–9%). 

Objawy neurologiczne to: zaburzenia równo-
wagi (6%), niedowład połowiczy czy dotyczący 
jednej kończyny (6%), zaburzenia świadomości 
(7%) [142].

Najczęstszym objawem endokrynologicznym 
jest zwolnienie szybkości wzrastania i niedobór 
wzrostu (25–86%) [143], jednak tylko 7,5–15% cho-
rych z czaszkogardlakiem zgłasza się z tego powo-
du na diagnostykę [43,142]. W przypadku patologii 
wzrastania objawy kliniczne zwykle na długo wy-
przedzają diagnozę, według Sorvy średnio o 4 lata 
(0–9 lat) [143]. 

Otyłość w momencie rozpoznania stwierdza 
się u 12–30% chorych [109,141,143,146–148], naj-
częściej na wiele lat przed rozpoznaniem i jest 

rzadką przyczyną zgłoszenia się pacjenta na dia-
gnostykę. 

Brak łaknienia i utrata masy ciała występu-
ją u 2,3–8–31% przedoperacyjnych pacjentów 
z czaszkogardlakiem [144,149]. Niedobór masy cia-
ła stwierdzono u 2,3% z 485 pacjentów Niemiec-
kiego Rejestru Dzieci z czaszkogardlakiem [149]. 
Nie wykazano związku ze średnicą guza czy jego 
położeniem w stosunku do podwzgórza. Heteleki-
dis i wsp. rozpoznali u 11,4% swoich pacjentów 
jadłowstręt jako objaw poprzedzający rozpoznanie 
czaszkogardlaka [150].

Zaburzenia endokrynologiczne

Niedoczynność przysadki, dotyczącą co naj-
mniej jednej osi podwzgórzowo-przysadkowej, 
w momencie diagnozy stwierdza się u 40–87% 
pacjentów [121,141,151]. Zaburzenia hormonalne 
i ich charakterystykę przedstawia tabela II. 

Do podwzgórzowych zaburzeń neuroendo-
krynnych oprócz otyłości należą: zaburzenia snu, 
zaburzenia termoregulacji, zaburzenia ośrod-
ka pragnienia, zaburzenia rytmu serca i ciśnie-
nia tętniczego [151]. Te objawy są obserwowane 
częściej w przypadku położenia guza w trzeciej 
komorze oraz u pacjentów z aktywnym wodogło-
wiem [160]. 

Inne objawy to: zaburzenia zachowania (napa-
dy agresji, apatia) i dysfunkcje poznawcze: zabu-
rzenia pamięci, zaburzenia koncentracji i uwagi.

Do rzadko występujących objawów należy 
przedłużająca się żółtaczka z hiperbilirubine-
mią w przypadku guza rozpoznanego w pierw-
szych miesiącach życia, wynikają one z wtórnej 
niedoczynności nadnerczy i tarczycy [153]. Inne 
sporadycznie zgłaszane objawy to: stany gorącz-
kowe, bóle stawów, zaburzenia słuchu i węchu, 
niedrożność nosogardła, nadmierny wzrost [161]. 
Objawowy udar krwotoczny do czaszkogardlaka 
występuje sporadycznie, opisano dotąd tylko kil-
ka takich przypadków [162]. 

Postacie szczególne

Czaszkogardlak wrodzony
Za guzy wrodzone OUN uważa się nowotwory 

zdiagnozowane prenatalnie, w momencie porodu 
lub do 2–3 miesiąca życia, a zdaniem niektórych 
nawet do końca 1 roku życia. Stanowią one 10% 
wszystkich guzów wrodzonych [163–166].
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Czaszkogardlak stanowi 5,6–7,4% wrodzo-
nych guzów OUN [164,169–171]. Według Moore 
i wsp. wrodzony czaszkogardlak znajduje się na 
6 miejscu pod względem częstości występowania 
po potworniaku (48%), gwiaździaku (36,9%), rdze-
niaku zarodkowym (16%), guzie szyszynki (6,7%) 
i nerwiaku zarodkowym (6%) [172]. Do objawów 
klinicznych guza mózgu stwierdzanego po uro-
dzeniu należą: makrocefalia, wodogłowie, duże 
ciemiączka, niezrośnięte szwy czaszkowe, brady-
kardia, zaburzenia oddychania, sinica, senność, 
wymioty, drgawki [168,170,173–175]. U 15% dzieci 
stwierdza się towarzyszące inne wady wrodzone 
(serca, kośćca) [168,176].

Czaszkogardlak złośliwy
Złośliwa postać czaszkogardlaka występuje 

bardzo rzadko i nie jest uwzględniona w aktual-
nej klasyfikacji WHO [73]. Leczenie jest trudne, 
a rokowanie niekorzystne. Opisano 26 przypad-
ków złośliwego czaszkogardlaka [211–231]. W ba-
daniu histopatologicznym, oprócz typowych cech 
przemawiających za złośliwością guza (pleomor-
fizm komórek, atypia jąder, wzrost aktywności 
mitotycznej, utrata łagodnej architektury) stwier-
dzono podwyższony indeks proliferacji Ki67 (16–
60%) i silną ekspresję białka p63 [213,216,220–
223,225,227,228,230,233].

Tabela II. Zaburzenia endokrynologiczne u pacjentów z czaszkogardlakiem
Table II. Endocrine disorders in patients with craniopharyngioma

Zaburzenie endokrynologiczne Odsetek pacjentów Charakterystyka

Niedobór hormonu wzrostu (GH) 26–75% [43,102,141,143,144,152] najczęstszy deficyt w tej grupie chorych

Niedobór gonadotropin (LH/
FSH)

37–72,5% 
[43,153–154]

deficyt stwierdzany równie często jak 
niedobór GH

*Banna opisał trzech pacjentów (3, 4 i 7 lat), a Tomita dwóch z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym w momencie 
diagnozy czaszkogardlaka [147,155]. 

Niedobór ACTH 25–71%
[43,123,144,146,148,153,154,156]

objawy wtórnej niedoczynności nadnerczy

Niedobór TSH 2,7–25% chorych
[43,121,144,146,148,153,154]

objawy wtórnej niedoczynności tarczycy

Hiperprolaktynemia 8–50% (śr. 20%) chorych
[43,144,153,154] 

poziom prolaktyny wynosi zwykle poniżej 
100 ng/ml 

Moczówka prosta 6–38% (śr. 12%) chorych
[ 4 3 , 1 2 1 , 1 2 3 , 1 3 2 , 1 4 1 , 1 4 4 , 
147,148,151,155–157]

wg Merchanta i wsp. stwierdzana częściej 
u pacjentów po radykalnej resekcji 
(w porównaniu z resekcją częściową 
z radioterapią) [157]

Zespół nieadekwatnego 
wydzielania wazopresyny 

(SIADH)

opisany u kilku pacjentów spowodowany bezpośrednią stymulacją 
mechaniczną i/lub niedokrwieniem 
osmoreceptorów, podwzgórza czy tylnego 
płata przysadki [158,159]
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