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Streszczenie

Mimo że czaszkogardlak jest guzem histopatologicz-
nie łagodnym, jego lokalizacja w okolicy istotnych 
struktur mózgu powoduje, że leczenie jest trudne 
i obarczone powikłaniami. Nie ma standardu lecze-
nia czaszkogardlaka u dzieci. Toczy się dyskusja wo-
kół korzyści i ryzyka całkowitej resekcji w stosunku 
do częściowej z następową radioterapią. Najczęściej 
stosowaną obecnie metodą radioterapii jest frakcjo-
nowana radioterapia konformalna. Do innych metod 
radioterapii należą: stereotaktyczna radiochirurgia, 
terapia protonowa czy radioterapia wewnątrzkawi-
tarna. Powikłania wynikające z obecności guza jak 
i z zastosowanego leczenia to: niedoczynność przy-
sadki, moczówka prosta, dysfunkcje okulistyczne, 
neurologiczne oraz zaburzenia podwzgórzowe i neu-
ropoznawcze. Otyłość występuje u 40–50% chorych 
po leczeniu czaszkogardlaka i nie ma jej skuteczne-
go leczenia farmakologicznego. W przypadku otyło-
ści olbrzymiej z towarzyszącymi ciężkimi powikłania-
mi u pacjentów po zakończeniu wzrastania należy 
rozważyć wskazania do zabiegu bariatrycznego.
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Abstract

However craniopharyngioma is a histologically be-
nign tumor, its localization around important brain 
structures makes the treatment process challenging 
with an increased risk of complications. There is no 
treatment standard for craniopharyngioma in chil-
dren. Advantages and risk of total resection relative 
to the partial resection with subsequent radiotherapy 
are still discussed. Fractionated stereotactic radio-
therapy is currently most used method of radiothera-
py. The other methods are: stereotactic radiosurgery, 
proton radiotherapy, intracavitary radiation therapy. 
There are the following complications in patients 
after craniopharyngioma treatment: hypopituitarism, 
diabetes insipidus, visual disturbances, hypothala-
mic and neurocognitive dysfunctions. Obesity oc-
curs in 40-50% of patients after craniopharyngioma 
treatment and there is no effective pharmacological 
therapy. In the case of morbid obesity with severe 
complications in patients after growth termination, in-
dications to the bariatric surgery should be taken into 
consideration.
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Metody leczenia czaszkogardlaka

A. Operacyjna. B. Radioterapia. C. Chemiotera-
pia: wewnątrzkawitarna, ogólna 

A. Leczenie operacyjne
Do metod operacyjnych stosowanych w lecze-

niu czaszkogardlaka należą:
1) całkowita resekcja guza,
2) niecałkowita resekcja guza: a. prawie totalna 

resekcja – pozostaje guz o powierzchni <1,5cm2; 
b. subtotalna resekcja – zmniejszenie guza ≥90% 
jego objętości, pozostała powierzchnia guza wy-
nosi ≥1,5cm2; c. częściowa resekcja – zmniejszenie 
objętości guza <90% objętości [1],

3) aspiracja torbieli,
4) biopsja guza.
Główne cele terapeutyczne to • maksymalna re-

sekcja guza bez uszkodzenia układu podwzgórzo-
wo-przysadkowego i skrzyżowania nerwów wzroko-
wych, tętnicy szyjnej i jej gałęzi • zminimalizowanie 
powikłań leczenia (dysfunkcje endokrynologiczne, 
zaburzenia okulistyczne i neurologiczne, zaburze-
nia łaknienia i pamięci) • poprawa jakości życia.

Rodzaje dostępów operacyjnych:
a) kraniotomia: czołowa jednostronna, dwu-

czołowa, czołowo-ciemieniowa, czołowo-skronio-
wa, podskroniowa.

b) przez zatokę klinową.
Wybór zależy od wielkości i lokalizacji guza 

oraz preferencji operatora. Dostęp transfenoidal-
ny (przezklinowy) jest dostępem pierwszego wy-
boru w guzach śródsiodłowych [2], ale operacje 
przezklinowe są coraz szerzej stosowane również 
w guzach nadsiodłowych [3, 4].

W ciągu 48 godzin po operacji wykonuje się 
badanie MR/TK mózgu celem oceny doszczętno-
ści zabiegu. Za całkowitą resekcję uważa się stan, 
w którym nie stwierdza się pozostałości guza 
w pooperacyjnym badaniu MR/TK mózgu [5]. 
Obecność niewielkiego zwapnienia niewzmacnia-
jącego się po podaniu kontrastu w TK nadal uwa-
ża się za jego totalne usunięcie [6–8].

Do czynników negatywnie skorelowanych 
z rozległością resekcji Fahlbusch i wsp. zaliczają: 
wiek pacjenta poniżej 5 lat, średnicę guza powyżej 
4 cm, jego położenie wewnątrz III komory, wodo-
głowie oraz zwapnienia stanowiące co najmniej 
10% objętości guza [5].

Według Shi i wsp. jeśli średnica guza wynosi 
od 3 do 6 cm, to całkowita resekcja jest możliwa 
w 95,6%, natomiast gdy przekracza 6 cm, to szan-
sa totalnej resekcji obniża się do 58,5% [9].

Mortini i wsp. wykazali istotną korelację zakre-
su resekcji guza z jego wielkością, nie stwierdzili 
korelacji z wiekiem, płcią, dostępem operacyjnym, 
typem histopatologicznym guza czy naciekaniem 
otaczających struktur nerwowych [10].

W przypadku guzów śródsiodłowych całkowi-
ta resekcja stanowi 100%, przy guzach prechia-
zmatycznych 80%, retrochiazmatycznych 78%, 
a w przypadku guzów olbrzymich 68% [8].

Opublikowano metaanalizy dotyczące porów-
nania skuteczności i powikłań różnych metod 
leczenia czaszkogardlaka oraz czynników ryzy-
ka nawrotów choroby [11–15]. Zacharia obejmuje 
swoją analizą 429 pacjentów (dane z bazy SEER 
z lat 2004–2008), Buchfelder 1260 pacjentów (13 
artykułów), Mortini 2087 pacjentów (26 donie-
sień), Elliot 2955 chorych (35 artykułów), a Yang 
i Sughrue 422 pacjentów. Analizowano dane 
z lat 1979–2013. 84% pacjentów było operowanych 
z zastosowaniem kraniotomii, a tylko 25% z dostę-
pu przez zatokę klinową. U 60% pacjentów wyko-
nano totalną resekcję, a częściową u 40% [11–13, 
15, 16].Wznowę po totalnej resekcji obserwowano 
u 21,5% pacjentów. Progresja po częściowej re-
sekcji wzrastała aż do 70% chorych, natomiast 
zastosowanie radioterapii zmniejszyło częstość 
progresji do 30% [11, 12, 14, 16]. Śmiertelność oko-
łooperacyjna (do miesiąca po operacji) wynosiła 
0–5,4% i była niższa dla zabiegów transfenoidal-
nych (2,6%) niż kraniotomii (3,1%) [16]. Odsetek 
10-letniego całkowitego przeżycia był podobny 
u pacjentów po całkowitej jak i po częściowej re-
sekcji guza z następową radioterapią i wynosił 
83–95% [11, 12, 14–16]. Chorobowość i śmiertel-
ność były wyższe dla guzów nawrotowych, odse-
tek 10-letniego całkowitego przeżycia określono 
na 29–70% [17].

Brakuje konsensusu dotyczącego leczenia cho-
rych z czaszkogardlakiem. Rozległość zabiegu jest 
ściśle związana z pooperacyjnym stopniem uszko-
dzenia układu podwzgórzowo-przysadkowego 
i skrzyżowania nerwów wzrokowych otaczają-
cych naczyń krwionośnych [18, 19]. Radioterapia 
wiąże się z negatywnym wpływem na rozwój in-
telektualny oraz ryzykiem wystąpienia zespołu 
moya-moya czy wtórnych nowotworów [19–22], 
ponadto nie stosuje się jej u dzieci poniżej 3 lat 
[23, 24], a według innych 4 lat [8] czy 5 lat [25].

Przez wiele lat uznawano totalną resekcję 
guza za metodę leczenia z wyboru. Doniesienia 
z ostatniej dekady (w oparciu o badania retrospek-
tywne, nierandomizowane, obejmujące zarówno 
populację dziecięcą, jak i dorosłych) sugerują, 
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że częściowa resekcja guza z następową radiote-
rapią powoduje podobną miejscową kontrolę guza 
z mniejszym odsetkiem zaburzeń endokrynolo-
gicznych, podwzgórzowych, a więc lepszą jako-
ścią życia w stosunku do całkowitej resekcji [13]. 

Clark i wsp. w metaanalizie pacjentów pedia-
trycznych wykazali wprawdzie podobny 1- i 5-let-
ni okres całkowitego przeżycia, jednak pacjenci 
po całkowitej resekcji guza, w porównaniu z grupą 
leczoną częściową resekcją i radioterapią, częściej 
rozwijali pooperacyjną moczówkę prostą i objawy 
neurologiczne [26].

Podobne wyniki uzyskali Iannalfi i wsp., ana-
lizując 43 doniesienia z lat 1990–2012, obejmują-
ce 1716 pacjentów leczonych z powodu czaszko-
gardlaka. 10-letni odsetek całkowitego przeżycia 
był w granicach 77–100%, ale odległe następstwa 
choroby występowały rzadziej przy leczeniu sko-
jarzonym operacyjnym i radioterapii w stosunku 
do całkowitej resekcji guza [27]. Schoenfeld oraz 
Puget i Thomson również obserwowali mniej 
powikłań po zastosowaniu terapii skojarzonej 

przy podobnym całkowitym przeżyciu chorych 
[28–30].

Mimo przytoczonych doniesień nadal wśród 
neurochirurgów istnieją dwa różne poglądy doty-
czące leczenia. Jedni preferują metodę radykalne-
go leczenia z powodu mniejszej ilości nawrotów 
[5, 7, 8, 12, 17, 18, 31–33]. Inni, biorąc pod uwa-
gę zwiększone ryzyko chorobowości związanej 
z całkowitą resekcją, skłaniają się do mniej rady-
kalnych zabiegów, tj. częściowych resekcji z ra-
dioterapią zastosowaną bezpośrednio po operacji 
lub dopiero w momencie progresji guza [13, 14, 23, 
34–38].

Pojawia się pogląd preferujący indywidualne 
podejście do metody leczenia, uwzględniające 
czynniki ryzyka, tj. wiek pacjenta, wielkość guza, 
jego położenie w stosunku do ważnych struktur, 
stan kliniczny (hormonalny, okulistyczny i neuro-
logiczny) [11]. Bardzo istotne są umiejętności ope-
ratora i doświadczenie ośrodka leczącego, od któ-
rego zależy powodzenie operacji jak i wystąpienie 
powikłań [19, 34].

Tabela I. Powikłania radioterapii
Table I. Side effects of radiation therapy

Powikłania radioterapii

•	 uczucie zmęczenia
•	 bóle głowy
•	 nudności, wymioty
•	 zaburzenia smaku
•	 łysienie
•	 zapalenie skóry [36]

Ostre (w czasie leczenia)

•	 powiększenie się części torbielowatej guza, które może prowadzić do 
kompresji skrzyżowania nerwów wzrokowych i wodogłowia [36]

Wczesne (kilka tygodni 
po zakończonym leczeniu)

•	 niedoczynność przysadki, u 30–50% pacjentów występuje po 5–10 
latach [55]

•	 uszkodzenie skrzyżowania nerwów wzrokowych
•	 neuropatia nerwu wzrokowego u 0–2,5% pacjentów leczonych dawką 

50 Gy [36, 39], ryzyko zwiększa się przy dawce >55 Gy [40]
•	 uszkodzenie płata skroniowego i hipokampa, prowadzące do dysfunkcji 

neuropoznawczych
•	 waskulopatie – zespół moya-moya u 3,5% dzieci leczonych z powodu 

czaszkogardlaka, ryzyko wzrasta <5r.ż. [51]
•	 wtórne nowotworzenie – głównie mięsaki, oponiaki i glejaki; ryzyko 

wtórnego nowotworzenia wynosi 0,3%–0,4% dla obserwacji 5-letniej, 
0,9% dla 10-letniej i 2,4% dla 20-letniej [27, 36, 39, 56, 57]; dotychczas 
opisano tylko 5 przypadków [20, 30, 40, 55, 58]

Późne (miesiące/lata 
po zakończonym leczeniu)
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W toku jest randomizowane, prospektywne, 
wieloośrodkowe badanie KRANIOPHARYNGEOM 
2007 – Multicenter Prospective Study of Children 
and Adolescents with Craniopharyngioma, które 
ma na celu ustalenie standardu postępowania te-
rapeutycznego u dzieci z czaszkogardlakiem.

B. Radioterapia
Radioterapia jest integralną częścią leczenia 

czaszkogardlaka u dzieci i u dorosłych. Zastoso-
wana po częściowej resekcji powoduje kontrolę 
guza u ok. 80% pacjentów, porównywalną do kon-
troli po całkowitej resekcji [39]. Radioterapia jest 
stosowana po subtotalnej resekcji guza, przy jego 
nawrotach czy wguzach nieoperacyjnych. W ana-
lizie 274 publikacji obejmujących 8058 pacjentów 
z czaszkogardlakiem wykazano, że totalna resek-
cja guza silnie koreluje z większym ryzykiem en-
dokrynopatii w stosunku do subtotalnej resekcji 
z radioterapią [14].

Obecnie stosowane są następujące metody ra-
dioterapii :

• frakcjonowana radioterapia konformalna,
• frakcjonowana stereotaktyczna radioterapia 

konformalna (FSRT –fractionatedstereotacticra-
diotherapy),

• radiochirurgia stereotaktyczna – GammaK-
nife (GKS – GammaKnifesurgery), CyberKnife 
(CKS –CyberKnifesurgery),

• terapia protonowa (PR – proton radiotherapy),
• radioterapia endokawitarna – 32P, 90Y, 186Re 

i 198Au.
Otwarte pozostają pytania dotyczące momen-

tu zastosowania radioterapii u dzieci po zabiegu 
operacyjnym: bezpośrednio po częściowej resekcji 
czy też w momencie progresji guza? Jak wykazu-
ją badania, ok. 20% guzów nawet po częściowej 
resekcji nie ulega progresji. Czy należy zatem 
u wszystkich stosować radioterapię, mając świa-
domość niekorzystnych objawów ubocznych? 
Zdania są podzielone. Stripp i wsp. zalecają sto-
sowanie radioterapii bezpośrednio po częściowej 
resekcji guza, ponieważ progresja guza występuje 
najczęściej do roku po operacji, natomiast u dzieci 
<3roku życia radioterapię należy zastosować do-
piero w momencie progresji [23].

Odmienny pogląd prezentują Caldarelli i wsp., 
którzy uważają, że radioterapię po częściowej re-
sekcji guza należy stosować dopiero w momencie 
progresji. Zalecają wcześniejsze zastosowanie ra-
dioterapii, gdy po operacji pozostała duża część 
guza i w przypadku planowanego leczenia hor-
monem wzrostu. Autorzy nie stosują radioterapii 

u dzieci poniżej 4r.ż. [8]. Regine i wsp. stwierdzili 
20-letni odsetek całkowitego przeżycia u 78% cho-
rych, jeśli stosowano radioterapię bezpośrednio 
po operacji i u 25%, jeśli w momencie progresji 
[40]. Lin i wsp. również są zwolennikami stoso-
wania radioterapii bezpośrednio po częściowej 
resekcji, miejscową kontrolę uzyskano po 10 la-
tach u 100% pacjentów napromienianych bezpo-
średnio po operacji i tylko u 32%, gdy radiotera-
pia była stosowana w momencie progresji guza 
[59]. Również Habrand i wsp. obserwowali lepsze 
efekty po zastosowaniu radioterapii bezpośred-
nio po niedoszczętnej operacji [20]. Natomiast 
Pemberton, Greenfield i Combs, Jose nie wykazali 
różnic w skuteczności radioterapii, oceniając lo-
kalną kontrolę guza i czas całkowitego przeżycia 
u pacjentów naświetlanych bezpośrednio po ope-
racji czy w momencie progresji guza [41, 57, 60, 
61]. Chargari i wsp. zalecają podjęcie decyzji o ra-
dioterapii w oparciu o analizę czynników ryzyka 
progresji guza, za które uważają średnicę guza 
powyżej 4 cm, guz z przeważającą komponentą 
torbielową oraz wysoki indeks proliferacyjny Ki67 
[62].

Minniti rekomenduje radioterapię u dzieci 
bezpośrednio po częściowej resekcji guza, u doro-
słych zaleca radioterapię bezpośrednio po częścio-
wej operacji lub w momencie progresji guza [63].

C. Chemioterapia
Bleomycyna
Chemioterapia wewnątrzkawitarna z użyciem 

bleomycyny jest jedną ze skutecznych metod le-
czenia czaszkogardlaka. Jest to prosta procedura, 
po której pozostaje zachowana czynność przysad-
ki, a w przypadku nawrotu może być zastosowa-
na inna forma terapii [64]. Jest rekomendowana 
do leczenia czaszkogardlaka z przewagą części 
torbielowatej w pierwotnym i nawrotowym guzie 
u dzieci jak i dorosłych [65]. Szczególnie jest za-
lecana w guzach torbielowatych u małych dzieci, 
u których radioterapia nie jest wskazana, a agre-
sywne leczenie wiąże się z niepożądanymi konse-
kwencjami endokrynologicznymi, zaburzeniami 
podwzgórzowymi, oraz u pacjentów z nawroto-
wym czaszkogardlakiem jako leczenie uzupełnia-
jące [65]. Według Cavalheiro i wsp. jest również 
rekomendowana przy olbrzymich cystach z erozją 
podstawy czaszki, co w przypadku operacji grozi 
płynotokiem [66].

Takeuchi i wsp. wykazali, że bleomycyna po-
woduje degenerację komórek guza i obniżenie 
sekrecji płynu [67]. Bleomycynę po raz pierwszy 
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w miejscowym leczeniu czaszkogardlaka zastoso-
wali w 1973 r. Nakazawa i wsp. [68], a jej skutecz-
ność potwierdzili inni badacze [65, 69–73].

Bleomycyna jest podawana przez kateter do 
wnętrza guza w dawce 1–5 mg do łącznej dawki 
od 15 do 80 mg, zwykle 40 mg, okres między in-
iekcjami wynosi 2–7 dni, a podanie leku musi być 
poprzedzone testem przecieku [64].

Cho i wsp. w 2012 r., analizując 21 angloję-
zycznych doniesień z lat 1985–2012, podsumowa-
li efekty stosowania bleomycyny u 218 pacjentów. 
U 91,7% chorych obserwowano redukcję objętości 
torbieli, u 37,2% całkowitą odpowiedź [71].

Leczenie jest obciążone objawami niepożą-
danymi. Do lżejszych powikłań występujących 
u 10–70% pacjentów należą: gorączka, bóle głowy, 
nudności i wymioty [64, 65, 74]. Ciężkie objawy 
niepożądane, tj. drgawki, uszkodzenie podwzgó-
rza, niedoczynność przysadki, ślepota, niedowład 
połowiczy, porażenie n. III, obrzęk mózgu, zawa-
ły niedokrwienne mózgu wywołane włóknieniem 
naczyń mózgowych, występują u 6–14,8% pacjen-
tów. Opisywano również pojedyncze przypadki 
zgonów [65, 72, 75–77]. Toksyczne zmiany mózgu 
są rezultatem przecieku leku z torbieli do tkanki 
mózgowej [71, 72, 78, 79]. Test wykluczający prze-
ciek do tkanki mózgowej przed zastosowaniem 
terapii nie jest gwarancją, że nie dojdzie do uszko-
dzenia mózgu [74].

Interferon α-2a i α-2b
Jedną z form terapii uzupełniającej w leczeniu 

nawrotowego czaszkogardlaka jest stosowanie 
interferonu α (INFα-2a i 2b) zarówno miejscowe 
(bezpośrednio do guza), jak i ogólne w postaci in-
iekcji podskórnych [80]. Skuteczność leczenia jest 
oceniana na 29–67% [72, 81]. Skuteczność endoka-
witarnego leczenia interferonem α i bleomycyną 
jest podobna, ale przeciek INFα wokół kateteru 
powoduje dużo mniejsze uszkodzenie prawidło-
wej tkanki mózgowej [80].

Po raz pierwszy INFα został zastosowany w le-
czeniu ogólnym czaszkogardlaka przez Jakacki, 
a miejscowym przez Cavalheiro [82–84]. Warun-
kiem miejscowego zastosowania INFα jest guz tor-
bielowato-lity, ale z częścią torbielowatą stanowią-
cą co najmniej 60% guza, ponieważ nie obserwuje 
się wyraźnego działania leku na część litą.

Może być stosowany jako terapia pierwotna, 
ale najczęściej jako leczenie uzupełniające po ope-
racji czy radioterapii w momencie wznowy guza. 
Lek podawany jest przez kateter łączący jamę tor-
bieli i zbiornik Rickhama (lub Ommaya). Iniekcje 

w dawce 3 000 000 IU do wnętrza torbieli stosuje 
się 3 razy tygodniowo przez 4 tygodnie do łącznej 
dawki leku 36 000 000 IU. Można zastosować od 1 
do 9 takich kuracji [80].

Powikłania terapii, tj. gorączka, uczucie zmę-
czenia, utrata łaknienia, spadek masy ciała, de-
presja, niedokrwistość, trombocytopenia, neutro-
penia, hipertransaminazemia, obserwowano u 1/3 
pacjentów, sporadycznie występują poważne po-
wikłania: obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, wy-
lew w obrębie dna oka, niedokrwienna neuropatia 
nerwu wzrokowego, atrofia mózgu, utrata wzroku 
[82–86].

Cavalheiro i wsp. w 2010 r. opisali wyniki miej-
scowej terapii INFα u 60 dzieci [84], u 47 (78%) 
pacjentów objętość guza zmniejszyła się o ≥50%, 
ale u 13 chorych obserwowano progresję guza wy-
magają chirurgicznej interwencji.

Dodatkowo wykazano, że u pacjentów po endo-
kawitarnym leczeniu INF guz mniej ściśle przyle-
ga do sąsiadujących struktur mózgu i jest łatwiej-
szy do usunięcia [87].

W 2000 r. Jakacki i wsp. przedstawili rezultaty 
leczenia systemowego INFα pacjentów z czaszko-
gardlakiem. Lek stosowano w dawce 8 000 000 U/
m2 s.c codziennie przez 16 tygodni, następnie 8 
000 000U/m2 3 razy w tygodniu przez kolejne 32 
tygodnie. Zmniejszenie wielkości guza o 45% wy-
kazano u 3 z 12 leczonych, w tym u jednego obser-
wowano całkowity zanik guza [82].

Interferon pegylowany α-2b
Opisano również obiecujące efekty systemowe-

go zastosowania interferonu pegylowanego α-2b 
w dawce 3μg/kg/tydzień s.c u pięciorga dzieci ze 
wznową torbielowatego czaszkogardlaka [88].

Powikłania czaszkogardlaka ze szczególnym 
uwzględnieniem patogenezy i leczenia otyłości 
podwzgórzowej

U chorych po leczeniu czaszkogardlaka wy-
stępują powikłania w postaci niedoczynności 
przysadki, dysfunkcji okulistycznych i neurolo-
gicznych oraz zaburzeń podwzgórzowych, w tym 
otyłości, zaburzeń zachowania i pamięci, co nega-
tywnie wpływa na ich jakość życia [17].

Niedoczynność przysadki
Niedoczynność przysadki jest częstym ob-

jawem czaszkogardlaka u dzieci, w momencie 
diagnozy 40–87% pacjentów prezentuje niedobór 
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co najmniej jednego hormonu przysadkowego, 
a u 17–27% występuje moczówka prosta [16, 18, 
89, 90]. Częstość pooperacyjnej niedoczynności 
przysadki dotyczy 80–100% dzieci [8, 13, 16, 18, 
91–93]. Pooperacyjna moczówka prosta występu-
je u 80–100% pacjentów [8, 92], a częstość trwa-
łej pooperacyjnej moczówki wynosi 40–93% [8, 
18, 91–95]. Niedobór LH/FSH, ACTH oraz TSH 
po leczeniu z powodu czaszkogardlaka obserwu-
je się u odpowiednio 93,5, 92, 86% chorych [96]. 
Niedobór GH jest najczęstszym niedoborem hor-
monalnym, bo stwierdzanym u 25–75% dzieci 
w momencie diagnozy czaszkogardlaka [89, 94]. 
Niedobór hormonu wzrostu po leczeniu dotyczy 
już 70–92% dzieci, pacjenci dobrze odpowiadają 
na terapię rhGH [97–99]. Diagnostyka w kierunku 
SNP powinna być oparta na testach stymulacyj-
nych, ponieważ jak wykazał Weinzimer, u dzieci 
po leczeniu czaszkogardlaka poziom IGF1 i IGF-
-BP-3 jest prawidłowy u odpowiednio 7 i 31% 
[100].

U niektórych dzieci (w doniesieniuDeVileu 
43,8% pacjentów), mimo ewidentnego niedoboru 
hormonu wzrostu,nie obserwuje sięzwolnienia 
szybkości wzrastania i osiągają oneprawidłowy 
wzrost docelowy [101]. Mechanizm tego zjawiska 
nie jest do końca jasny, upatruje się tu rolę pod-
wyższonego stężeniainsuliny, prolaktyny, leptyny 
i innych czynników stymulujących wzrastanie 
[102].

Powikłania okulistyczne
Zaburzenia widzenia są częstym objawem 

czaszkogardlaka, osłabienie ostrości wzroku 
i ograniczenie pola widzenia występują w momen-
cie rozpoznania u ok. 62–84% pacjentów [89, 103]. 
Czynnikami ryzyka pogorszenia funkcji wzroku 
po leczeniu są: położenie guza w okolicy skrzyżo-
wania nerwów wzrokowych oraz przedoperacyjne 
uszkodzenie wzroku [8, 104], dzienna dawka ra-
dioterapii powyżej 2 Gy [105], a nie wiek czy typ 
histopatologiczny guza [106].

Całkowita poprawa widzenia po zabiegu opera-
cyjnym dotyczy zdaniem różnych autorów od 18,5 
do 94% pacjentów, pogorszenie jest opisywane 
rzadziej – od 2,5 do 33% chorych [8, 89]. Popra-
wa ostrości wzroku występuje częściej po zabiegu 
transfenoidalnym stosowanym głównie w lecze-
niu guzów śródsiodłowych [95].

Powikłania neurologiczne
Do powikłań neurologicznych należą: niedo-

wład połowiczy, padaczka, porażenie nerwów 

czaszkowych [16, 93, 107]. Większość tych zabu-
rzeń ma charakter przejściowy, trwałe powikłania 
neurologiczne dotyczą 8%, a w przypadku dużych 
guzów 36% pacjentów [8, 16].

Zaburzenia podwzgórzowe
Objawy dysfunkcji podwzgórza, takie jak: oty-

łość, patologiczne zachowanie oraz zaburzenia 
rytmów snu i czuwania, termoregulacji, pragnie-
nia, rytmu serca i/lub ciśnienia tętniczego krwi, 
występują w momencie diagnozy u 35% chorych 
[16]. Częstość tych zaburzeń rośnie po radykal-
nym leczeniu operacyjnym nawet do 65–80% 
pacjentów [16, 92]. Przedoperacyjna diagnostyka 
radiologiczna uszkodzenia podwzgórza jest trud-
na, ale położenie guza w obrębie III komory czy 
obecność wodogłowia może przemawiać za jego 
uszkodzeniem [8].

Otyłość – patogeneza i leczenie
Otyłość podwzgórzowa występuje w momen-

cie rozpoznania u 12–30% chorych, a po leczeniu 
czaszkogardlakau 50–80% pacjentów [10, 108]. 
Częściej stwierdzana jest w przypadku rozległego 
przedoperacyjnego uszkodzenia podwzgórza [91]. 
Według Sorvy i wsp. dotyczy ona 57% pacjentów 
po 3 miesiącach, 62% po roku, a 58% po 5 latach 
po leczeniu [108].

Przyrosty masy ciała u pacjentów z jej niedobo-
rem przy rozpoznaniu są podobne do obserwowa-
nych u pacjentów z prawidłową masą ciała, a niska 
masa ciała przed leczeniem nie zapobiega otyłości 
w trakcie dalszej obserwacji chorych [109].

W badaniach doświadczalnych na zwierzętach 
wykazano, że uszkodzenie jądra przykomorowe-
go, jądra grzbietowo-przyśrodkowego podwzgó-
rza oraz jąder półleżących prowadzi do hiperfagii 
i otyłości, natomiast uszkodzenie bocznego pod-
wzgórza do jadłowstrętu [110, 111]. Neurony jądra 
łukowatego wydzielają peptydy oreksygeniczne, 
tj. białko agouti, NPY oraz peptyd anoreksyge-
niczny POMC (prekursor α-MSH). α-MSH wiąże 
się z receptorem MC-4R i redukuje apetyt i ilość 
przyjmowanego pokarmu [112, 113].

Do czynników patogenetycznych otyłości pod-
wzgórzowej należą (ryc. 1): hiperfagia i zaburze-
nie ośrodka sytości, zaburzenia układu autono-
micznego (obniżony tonus układu współczulnego 
oraz podwyższony przywspółczulnego), obniżona 
aktywność fizyczna, niedobory hormonów: GH, 
TSH, LH, FSH, hiperinsulinemia, hiperleptyne-
mia, zaburzenie stymulacji receptora melanokor-
tyny 4, obniżone stężenie melatoniny.
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Wszystkie te zaburzenia prowadzą do zwięk-
szonej podaży energii, zmniejszonego jej wydatko-
wania oraz zwiększonego magazynowania tkanki 
tłuszczowej [114].

Do czynników ryzyka otyłości u pacjentów 
po leczeniu czaszkogardlaka należą [91, 115]: dys-
funkcja podwzgórza przed leczeniem, lokalizacja 
guza w obrębie podwzgórza, średnica guza powy-
żej 3,5 cm, pooperacyjne uszkodzenie podwzgó-
rza, radioterapia okolicy podwzgórza z zastosowa-
niem dawki powyżej 51 Gy.

Otyłość jest czynnikiem ryzyka: cukrzycy, dys-
lipidemii, nadciśnienia tętniczego, stłuszczenia 
wątroby, zespołu obturacyjnego bezdechu noc-
nego, chorób nowotworowych, zaburzeń układu 
mięśniowo-kostnego, depresji i problemów spo-
łecznych, obniżenia jakości życia. 

Otyłość zwiększa ryzyko chorób sercowo-na-
czyniowych i śmiertelności.

Hiperfagia
Hiperfagia prawdopodobnie jest spowodowa-

na uszkodzeniem jądra łukowatego, które jest 
głównym miejscem działania hormonów i pepty-
dów obwodowych mających wpływ na łaknienie. 
Uszkodzone podwzgórze nie jest w stanie odpo-
wiedzieć prawidłowo na insulinę i leptynę, które 
są kluczowymi regulatorami homeostazy energii, 
oraz na peptydy wydzielane w przewodzie pokar-
mowym, tj. grelinę [116]. Oprócz jądra łukowatego 
rolę w hiperfagii odgrywają inne struktury mó-
zgu powiązane z podwzgórzem, tj. przedczołowa 
i oczodołowo-czołowa kora mózgu [117]. 

Jednak hiperfagia nie jest konieczna do wystą-
pienia otyłości podwzgórzowej. Harz i wsp. wyka-
zali, że ilość dzienna kalorii, przyjmowana przez 
badanych pacjentów zarówno z wewnątrzsiodło-
wym, jak i nadsiodłowym czaszkogardlakiem, nie 
była wyższa niż u pacjentów dobranych wiekowo 
z prawidłowym BMI [118].

W przypadku uszkodzenia bocznego podwzgó-
rza może dochodzić do ubytku masy ciała w wy-
niku dyzinhibicji neuronów wydzielających pep-
tydy oreksygenne [119]. 

Zaburzenie funkcji układu autonomicznego
Zaburzenia układu autonomicznego wynikają 

z uszkodzenia jądra przyśrodkowo-brzusznego. 
U pacjentów z otyłością podwzgórzową stwierdza 
się obniżony tonus układu sympatycznego, co pro-
wadzi do obniżonej podstawowej i spoczynkowej 
przemiany materii [120–122]. Ponadto dochodzi do 
zniesienia hamowania nerwu błędnego, co powo-
duje zwiększenie aktywności komórek β trzustki 
i stymulację wydzielania insuliny. W mecha-
nizmie hiperinsulinemii, poza odhamowaniem 
nerwu błędnego, bierze udział zaburzenie układu 
POMC-MC4R i utrata centralnego sygnału insu-
liny [123]. W odróżnieniu od dzieci z otyłością 
prostą hiperinsulinemia w otyłości podwzgórzo-
wej wynika ze stymulacji sekrecji, a nie insulino-
oporności. W otyłości podwzgórzowej występuje 
hiperinsulinemia bez insulinooporności [111]. 
Dzieci z otyłością podwzgórzową wykazują wyż-
szą odpowiedź insuliny w OGTT [124], a insulina 
na czczo jest często prawidłowa [125].

Ryc. 1. Czynniki patogenne otyłości podwzgórzowej u pacjentów z czaszkogardlakiem
Fig. 1. Pathogenic factors of hypothalamic obesity in patients with craniopharyngioma
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Zmniejszony wydatek energetyczny i zaburze-
nia termoregulacji
Przedwzrokowa, przednia część podwzgórza 

jest odpowiedzialna za kontrolę termoregula-
cji [126]. Natomiast jądro przyśrodkowo-brzusz-
ne bierze udział w regulacji przemiany materii, 
zwiększając ją poprzez aktywację układu sym-
patycznego [127]. Zmniejszony wydatek energe-
tyczny u pacjentów z otyłością podwzgórzową, 
poza zmniejszeniem podstawowej i spoczynkowej 
przemiany materii, wynika ze zmniejszonej ak-
tywności fizycznej. Wiąże się to z zaburzeniami 
neurologicznymi oraz widzenia, obserwowanymi 
u tych pacjentów.

Badania poziomu aktywności fizycznej 
za pomocą akcelerometru, wykonane przez Harza 
i wsp., potwierdzają w sposób obiektywny reduk-
cję aktywności fizycznej u pacjentów po leczeniu 
czaszkogardlaka [118].

Rola hormonów przysadkowych (GH, TSH, go-
nadotropiny) i peptydów
Niedostateczne leczenie substytucyjne w za-

kresie hormonu wzrostu(GH), hormonów tarczycy 
czy hormonów płciowych u pacjentów po lecze-
niu czaszkogardlaka sprzyja wystąpieniu otyłości. 
Insulina, leptyna, grelina oraz peptyd YY łączą się 
ze swoimi receptorami w jądrze brzuszno-przy-
środkowym podwzgórza. Uszkodzenie tego jądra 
uniemożliwia prawidłową komunikację miedzy 
obwodem a OUN w zakresie magazynowania 
energii, prowadzi do hiperinsulinemii i otyłości. 
W otyłości podwzgórzowej stwierdza się podwyż-
szony poziom leptyny i oporność na nią. Stężenie 
greliny przed posiłkiem jest obniżone w stosunku 
do pacjentów z otyłością prostą [120].

Rola 11β-HSD1 (hiperkortyzolemia na poziomie 
tkankowym)
11β-HSD1 to enzym powodujący konwersję 

kortyzonu do kortyzolu, aktywny w wątrobie 
i tkance tłuszczowej. Aktywność enzymu jest 
wyższa u pacjentów z otyłością podwzgórzową 
i koreluje ze stosunkiem tkanki wisceralnej do 
podskórnej [128].

Rola melatoniny
Wykazano, że u pacjentów z czaszkogardla-

kiem wzrost senności w dzień jest związany z ob-
niżonym nocnym poziomem melatoniny, a jej po-
ziom koreluje ze stopniem otyłości [129].

Leczenie otyłości podwzgórzowej
Podstawową formą leczenia pacjentów z otyło-

ścią podwzgórzową, podobnie jak w innych posta-
ciach otyłości, jest zmiana stylu życia, a więc die-
ta niskokaloryczna oraz zwiększona aktywność 
fizyczna.

Do leków farmakologicznych należą: sympaty-
komimetyki, analogi somatostatyny, metformina, 
diazoksyd, melatonina, analogi GLP1 (glucagon-
-like peptide1).

Z powodu uszkodzonej aktywności układu 
współczulnego u otyłych pacjentów z czaszkogar-
dlakiem jedną z form leczenia farmakologicznego 
są sympatykomimetyki.

W badaniach z zastosowaniem dekstroam-
fetaminy [130], sibutraminy (wycofana z rynku 
w 2010 r. z powodu zwiększonego ryzyka epizo-
dów sercowo-naczyniowych) [131, 132], fentermi-
ny [133, 134], kofeiny z efedryną [135] uzyskano 
różny efekt terapeutyczny.

Do innych leków stosowanych w otyłości pod-
wzgórzowej u pacjentów po leczeniu czaszkogar-
dlaka należą analogi somatostatyny (oktreotyd 
w dawce 15μg/kg), obserwowano po ich użyciu 
stabilizację masy ciała i BMI oraz znaczącą reduk-
cję insuliny w OGTT [115].

Hamilton i wsp. zastosowali u 7 pacjentów 
z otyłością podwzgórzową diazoksyd (2mg/kg, 
max. 200 mg/dobę) oraz metforminę (2000 mg/
dobę), uzyskując zmniejszenie przyrostu masy 
ciała [136].

Zastosowanie melatoniny u 10 pacjentów z oty-
łością podwzgórzową zmniejszyło ich senność 
w ciągu dnia i poprawiło aktywność fizyczną, jed-
nak nie wpłynęło na redukcję BMI [137].

Orlistat, inhibitor trzustkowej i żołądkowo-
-jelitowej lipazy, zmniejsza wchłanianie ok. 30% 
tłuszczu i, mimo że nie ma badań z jego zastoso-
waniem w otyłości podwzgórzowej, można takie 
leczenie rozważać.

Agoniści GLP1 to leki stosowane w terapii cu-
krzycy typu 2, które zwiększają zależne od glu-
kozy wydzielanie insuliny, hamują wydzielanie 
glukagonu oraz spowalniają opróżnianie żołądka 
i redukują wchłanianie pokarmu. Poza działa-
niem hipoglikemizującym obniżają poziom trój-
glicerydów oraz powodują redukcję masy ciała 
[139], co opisywano u dorosłych pacjentów z oty-
łością podwzgórzową po leczeniu czaszkogardla-
ka [139–141].

U pacjentów z czaszkogardlakiem istotne jest 
odpowiednie leczenie substytucyjne, ponieważ 
niedobory hormonów tarczycy, GH, LH i FSH, 
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a także nadmiar glikokortykoidów przyczyniają 
się do narastania przyrostów masy ciała. 

Istotna jest substytucja w zakresie GH, który 
działa lipolitycznie, poprawia skład masy ciała 
oraz jakość życia, co wiąże się z większą aktyw-
nością fizyczną [142].

Ważnym elementem leczenia substytucyj-
nego jest również właściwa dawka hydrokor-
tyzonu. Obecnie uważa się, że wynosi ona we 
wtórnej niedoczynności nadnerczy 6–10 mg/m2  
[143]. Zwiększona aktywność dehydrogenazy 
11β-hydroksysteroidowej 1 u pacjentów z otyło-
ścią podwzgórzową (enzym katalizujący przemia-
nę nieaktywnego kortyzonu w kortyzol) tłumaczy, 
dlaczego pacjenci dobrze funkcjonują na stosun-
kowo niskiej dawce hydrokortyzonu [128].

Mimo prób stosowania różnych leków brak 
w dalszym ciągu skutecznej terapii farmakologicz-
nej. Wymienione leki powodują częściej zmniej-
szenie przyrostu masy ciała, a nie jego redukcję, 
więc redukcja masy ciała przy użyciu leczenia far-
makologicznego jest trudna do osiągnięcia [115].

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają 
się opisy przypadków operacyjnego leczenia pa-
cjentów z otyłością podwzgórzową po leczeniu 
czaszkogardlaka. Wskazaniami do leczenia baria-
trycznego u dzieci według Amerykańskiego To-
warzystwa Endokrynologicznego (The Endocrine 
Society) są: BMI>50 kg/m2 lub >40 kg/m2 i ciężkie 
powikłania otyłości, osiągnięcie przez dziecko 4 
lub 5 stadium dojrzewania wg Tannera i wzrostu 
końcowego oraz dobra współpraca z zespołem me-
taboliczno-psychologicznym [144]. Według Mię-
dzynarodowej Pediatrycznej Grupy Chirurgów 
(IPEG, International Pediatric Endosurgery Group) 
zabieg bariatryczny u nastolatków można rozwa-
żać już przy BMI>35 i bardzo ciężkich powikła-
niach, co odpowiada BMI>99 ct dla wieku [145].

W 2013 r. ukazała się metaanaliza dotycząca 
skuteczności zabiegów bariatrycznych u pacjen-
tów po leczeniu czaszkogardlaka, którą objęto 21 
pacjentów, w tym 8 w wieku poniżej 18 lat (12 
u dzieci 17 lat). Największą redukcję ciała w ciągu 
12 miesięcy uzyskano w wyniku zabiegu RYGB 
(śr. 33,7 kg), następnie z SG (śr. 25,9 kg), a naj-
mniejszą po zabiegu LAGB (śr.7,5 kg) [146].

Do innych metod chirurgicznych stosowanych 
w leczeniu otyłości podwzgórzowej należą:
•  elektrostymulacja żołądka przez implantację 

systemu Tantalusa, stosowana u chorych z BMI 
30–35 kg/m2, po jej zastosowaniu obserwo-
wano redukcję masy ciała, w odróżnieniu od 
metod bariatrycznych procedura odwracalna 
i bezpieczna [147],

•  implantacja systemu blokującego nerw błędny 
w okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego 
[148],

•  zabieg endoskopowej implantacji balonu żołąd-
kowego na okres 6 miesięcy – metoda wstępna 
przed operacją bariatryczną [149],

•  głęboka stymulacja mózgu (DBS, deep brain 
stimulation) – metoda stosowana u pacjentów 
otyłych z ciężkimi powikłaniami otyłości, 
u których nieskuteczne były inne metody te-
rapii, w tym zabiegi bariatryczne, procedura 
stosowana u pacjentów z nadmiernym łaknie-
niem, stymulacja dotyczy bocznego podwzgó-
rza, gdzie znajduje się ośrodek łaknienia (meto-
da nadal w fazie badań klinicznych) [150, 151].

Rokowanie

Średnia długość życia pacjentów z czaszkogar-
dlakiem jest krótsza, a śmiertelność jest zwiększo-
na 3–6-krotnie w stosunku do populacji [152]. Po-
wodem zwiększonej śmiertelności są powikłania 
zabiegu operacyjnego, jak i choroby układu serco-
wo-naczyniowego. Chorzy z czaszkogardlakiem 
wykazują 3–19 razy zwiększone ryzyko śmierci 
z powodu incydentów sercowo-naczyniowych 
w stosunku do populacji [152, 153]. Kobiety są 
szczególnie narażone na śmierć z powodu incy-
dentów sercowo-naczyniowych w porównaniu do 
płci męskiej, SMR (standaryzowany współczyn-
nik umieralności) wynosi odpowiednio od 11,4 
do 4,79. 5-letni odsetek całkowitego przeżycia wy-
nosi 83–96%, 10-letni 65–100% i 20-letni ok. 62% 
[20, 89, 115, 154, 155].
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