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Streszczenie

Abstract

Czaszkogardlaki (craniopharyngioma) to rzadko
występujące, wolno rosnące guzy pochodzenia nabłonkowego, lokalizujące się w okolicy siodła tureckiego. Objawy kliniczne związane są z lokalizacją
tych guzów, wynikają z ucisku lub naciekania sąsiednich struktur. Najczęściej występują bóle głowy,
zaburzenia widzenia i objawy niedoboru hormonów
przedniego i tylnego płata przysadki. W diagnostyce czaszkogardlaków zastosowanie znajduje głównie obrazowanie metodą tomografii komputerowej
lub rezonansu magnetycznego. Postępowaniem
z wyboru w leczeniu tych guzów jest zabieg neurochirurgiczny. Do najczęstszych długoterminowych
powikłań czaszkogardlaka należą: niedoczynność
przysadki, zaburzenia widzenia i otyłość pochodzenia podwzgórzowego. W pracy przedstawiamy opis
przypadku 16,5-letniego chłopca, u którego w trakcie
diagnostyki zahamowania wzrastania i opóźnionego
dojrzewania rozpoznano craniopharyngioma.

Craniopharyngiomas are benign epithelial tumours
located in the sella turcica area. Specific symptoms
are linked to their particular location and are an effect
of compression or invasion of adjacent structures.
Headaches, visual disturbances and pituitary hormone deficiencies are the most common disease manifestations. The diagnostic imaging tools for craniopharyngiomas are computed tomography scans and
magnetic resonance imaging. Craniopharyngiomas
are generally treated with neurosurgical excision.
Hypopituitarism, visual impairment and obesity are
the most common long-term health conditions. We
reported a case of craniopharyngioma in a boy with
growth retardation and delayed puberty.
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Wstęp
Czaszkogardlak (craniopharyngioma) jest rzadko występującym, wolno rosnącym guzem pochodzenia nabłonkowego, lokalizującym się w okolicy
siodła tureckiego [1]. Według klasyfikacji WHO
uznawany jest za nowotwór łagodny, jednakże
klinicznie uważany jest za „częściowo złośliwy”
ze względu na skłonność do naciekania i niszczenia otaczających struktur, tendencję do nawrotów
oraz zwiększoną śmiertelność chorych [2,3]. Po
raz pierwszy został opisany w 1857 r. przez niemieckiego patologa Friedricha Alberta von Zenkera [2,4]. Craniopharyngioma jest najczęstszym guzem okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, będąc
jednocześnie najczęstszym wewnątrzczaszkowym
guzem niemającym pochodzenia glejowego wśród
dzieci – stanowi od 5% do 10% guzów wewnątrzczaszkowych i 56% guzów wewnątrzsiodłowych
i nadsiodłowych w populacji pediatrycznej [5–7].
Częstość występowania szacuje się na 1,5/ 1 000
000/ rok, a zapadalność na 0,5–2 przypadki/100
000. Nie odnotowano zwiększonego ryzyka zachorowania w zależności od płci. Obserwowane są
dwa szczyty zachorowań: pierwszy w wieku 5–14
lat i drugi w wieku 65–74 lat. 33–50% wszystkich
przypadków tego nowotworu jest rozpoznawanych
u dzieci [1,2,8]. Objawy kliniczne są związane z lokalizacją guza i wynikają z ucisku lub naciekania
sąsiednich struktur. Do głównych symptomów należą: bóle głowy, zaburzenia widzenia i endokrynopatie, wśród których dominują objawy niedoboru
hormonu wzrostu (GH) i wazopresyny (ADH) [1,5].
W diagnostyce czaszkogardlaków zastosowanie
znajdują tradycyjne zdjęcia radiologiczne czaszki, obrazowanie metodą tomografii komputerowej
(TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI), a także
angiografia [9]. Postępowaniem z wyboru w leczeniu tych guzów jest zabieg neurochirurgiczny.
W pracy przedstawiamy opis przypadku
16,5-letniego chłopca, u którego w trakcie diagnostyki zahamowania wzrastania i opóźnionego dojrzewania rozpoznano craniopharyngioma.
Opis przypadku
16,5-letni chłopiec został przyjęty do Oddziału
Endokrynologii Dzieci celem diagnostyki niskorosłości i hipogonadyzmu. Dotychczasowy wywiad
chorobowy: chłopiec urodzony z ciąży I, porodu
I siłami natury w 38 tygodniu ciąży, z masą urodzeniową 3400 g i długością ciała 52 cm, oceniony
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w skali Apgar na 9/10 pkt. Rozwijał się prawidłowo, nie wymagał leczenia specjalistycznego ani
hospitalizacji. W 13 roku życia rodzice zaobserwowali zwolnienie tempa wzrastania, jednakże chłopiec pozostawał jedynie w kontroli ambulatoryjnej
lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W wieku
16 lat z powodu niedoboru wzrostu został skierowany do Poradni Endokrynologicznej. W wykonanym wówczas badaniu radiologicznym nadgarstka
wiek kostny był opóźniony o 2 lata w stosunku do
wieku metrykalnego. Z uwagi na zaawansowany
wiek pacjenta skierowano do dalszej diagnostyki
szpitalnej.
Przy przyjęciu chłopiec był w stanie ogólnym
dobrym. W badaniu fizykalnym z odchyleń od
normy stwierdzono niedobór wzrostu – 151,7 cm
(<3c, SDS= -4,3), niedobór masy ciała – 48,9 kg
(<3c), cechy hipogonadyzmu – rozwój wtórnych
cech płciowych według skali Tannera oceniono na
G1 P3 Ax2, a objętość jąder obustronnie wynosiła
3 ml. Chłopiec nie posiadał rodzeństwa, wywiad
rodzinny w kierunku zaburzeń wzrastania i dojrzewania ujemny. Rodzice pacjenta byli wysocy –
matka 172 cm (90c), ojciec 185 cm (75–90c) wzrostu. Wyniki wykonanych badań biochemicznych,
z wyjątkiem obniżonego stężenia witaminy D
(19,64 ng/ml) we krwi, były prawidłowe. W badaniach hormonalnych stwierdzono eutyreozę oraz
prawidłowe poranne stężenie kortyzolu, natomiast
w teście pulsacji nocnej oraz testach stymulacyjnych z klonidyną i insuliną odnotowano niskie
wyrzuty hormonu wzrostu (maksymalne stężenia
wynosiły odpowiednio: 0,132 ng/ml, 0,182 ng/ml
i 0,146 ng/ml) we krwi. Stężenie IGF-1 we krwi
również było obniżone. Ze względu na stwierdzone także niskie stężenia gonadotropin wykonano
test stymulacyjny z analogiem gonadoliberyny,
uzyskując przedpokwitaniowe wyrzuty foli- i lutropiny. Podejrzewając organiczną przyczynę obserwowanych nieprawidłowości, wykonano MRI
przysadki mózgowej z kontrastem, w którym zobrazowano lito-torbielowaty guz obejmujący struktury podwzgórza, naciekający/uciskający skrzyżowanie nerwów wzrokowych i modelujący lejek
przysadki, wskazujący na czaszkogardlaka (ryc.
1, 2). Intensywność sygnałów z płata przedniego
i tylnego przysadki mózgowej była prawidłowa. Po
konsultacji neurochirurgicznej chłopca przyjęto do
Oddziału Neurochirurgii Dzieci celem kwalifikacji
do operacji w trybie pilnym. Wykonano zabieg niecałkowitej resekcji guza, po którym nie włączano
terapii uzupełniającej. W kontrolnych MRI (ostatni
po 18 miesiącach od interwencji) nie stwierdzono
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cech wznowy guza. Chłopiec stale pozostaje pod
opieką Poradni Endokrynologicznej.
Dyskusja

Ryc. 1. Obraz MRI pacjenta – widoczny guz okolicy podwzgórzowo-przysadkowej (przekrój strzałkowy)
Fig. 1. Sagittal MRI showing a mass lesion in the hypothalamic-pituitary area

Ryc. 2. Obraz MRI pacjenta – widoczny guz okolicy podwzgórzowo-przysadkowej (przekrój czołowy)
Fig. 2. Coronal MRI showing a mass lesion in the hypothalamic-pituitary area

Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Majka Jaszczura,
Anna Pikiewicz-Koch, Łukasz Woźny, Katarzyna Ziora

W pracy przedstawiono przypadek guza craniopharyngioma u 16,5-letniego chłopca, który został
skierowany do Oddziału Endokrynologii Dzieci celem diagnostyki zahamowania wzrastania i opóźnionego dojrzewania. Wyróżniamy dwa warianty
czaszkogardlaka: szkliwiakowaty (90% przypadków) o budowie litej lub lito-torbielowatej (w typie
szkliwiakowatym obecne mogą być także zwapnienia), który rozwija się z nabłonka epitelialnego pozostałości kieszonki Rathkego, oraz brodawkowaty (10% przypadków), występujący głównie
w populacji dorosłej, o budowie litej, rozwijający
się w wyniku metaplazji embrionalnego nabłonka przedniego płata przysadki i przedniego lejka
[2,10]. Najczęstszą lokalizacją guza jest okolica
nad- i śródsiodłowa (53–75%), rzadziej nadsiodłowa (20–41%), a wyjątkowo nowotwory lokalizują
się tylko śródsiodłowo (5–6%) [2]. Lokalizacja guza
jest związana bezpośrednio z objawami rozwijającymi się w przebiegu wzrostu czaszkogardlaka, jednakże craniopharyngioma jest nowotworem, który
przez długi czas pozostaje bezobjawowy – symptomy ujawniają się zazwyczaj, gdy średnica guza
osiągnie 3 cm [1,5]. W obrazie klinicznym choroby wyróżnić można objawy ostre – występujące
do dwóch tygodni poprzedzających rozpoznanie,
a także przewlekłe – obecne na wiele miesięcy lub
lat przed rozpoznaniem. Wśród ostrych objawów
wymieniane są: bóle głowy, wymioty, nagłe zaburzenia widzenia, porażenie nerwów czaszkowych,
utrata przytomności, epizod drgawkowy, niedowład połowiczy, zaburzenia świadomości czy gorączka – występują one częściej u dzieci w porównaniu z populacją pacjentów dorosłych i częściej
w przypadku guzów nadsiodłowych [3,11]. Natomiast do przewlekłych symptomów rosnącego
czaszkogardlaka zalicza się przede wszystkim endokrynopatie, które mogą dotyczyć aż 80–90% pacjentów [9] – diagnoza stawiana jest wówczas zazwyczaj późno, zwłaszcza w przypadku zaburzeń
wzrastania, kiedy rozpoznanie może być opóźnione nawet o kilka lat [2]. Spośród zaburzeń endokrynologicznych najczęściej występują: niedobór
hormonu wzrostu (93–75%) [10,12], a następnie
wazopresyny (79%) gonadotropin (40%), hormonu
tyreotropowego i adrenokortykotropowego (25%)
[4,12].
Endokrynol. Ped. 2018.17.1.62.59-66
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W opisywanym przypadku chłopiec nie podawał żadnych objawów związanych ze wzrostem
ciśnienia śródczaszkowego czy zaburzeniami widzenia, a powodem zgłoszenia się do diagnostyki
było zahamowanie wzrastania i opóźnione dojrzewanie. Rycina 3 przedstawia siatkę centylową
wzrostu pacjenta, na jej podstawie można wysunąć hipotezę, iż guz rozwijał się na długo przed
zauważonym przez rodziców zahamowaniem
wzrastania, powodując stopniowe zwalnianie tempa wzrostu i odchylanie na siatce centylowej od
dotychczasowego toru wzrastania.
Ze względu na małą specyfikę objawów w diagnostyce różnicowej craniopharyngioma należy
rozważyć również inne przyczyny wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i zaburzeń funkcjonowania
osi podwzgórzowo-przysadkowej, takie jak: gruczolaki przysadki, glejaki podwzgórza i nerwu
wzrokowego, torbiele kieszonki Rathkego, nerwiaki zwojowe, rozrodczaki, chłoniaki – i rzadziej:
malformacje naczyniowe, torbiele pajęczynówki,
swoiste i nieswoiste stany zapalne, pituicytoma,
torbiele koloidowe trzeciej komory oraz torbiele
epidermoidalne [2]. Diagnostyka obrazowa czaszkogardlaka uwzględnia zastosowanie tradycyjnych radiogramów, tomografii komputerowej, MRI
oraz angiografii. W TK w przypadku guzów o typie craniopharyngioma obserwujemy wzmocnienie kontrastowe litych struktur nowotworowych
oraz, w typie szkliwiakowatym, wzmocnienie
torebki torbieli bądź obecność zwapnień. Natomiast obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego pozwala precyzyjnie ocenić wielkość guza,
jego lokalizację względem sąsiadujących struktur
oraz umożliwia dokładne uwidocznienie wymiaru strzałkowego przysadki, co jest niedostępne
w innych metodach obrazowania OUN, pozostając obecnie metodą z wyboru obrazowania zmian
w tej okolicy [5]. Pojawiły się również doniesienia
o przydatności przezczaszkowej ultrasonografii
metodą Dopplera, z dostępu przez okno nadoczodołowe, zarówno w diagnostyce guzów okolicy
siodła tureckiego, jak i w kontrolowaniu pacjentów
po zabiegu neurochirurgicznym [9].
Leczeniem z wyboru guzów o typie craniopharyngioma pozostaje zabieg neurochirurgiczny.
Do stosowanych metod operacyjnych należą: całkowita resekcja guza, prawie całkowita resekcja
(z pozostawieniem guza o powierzchni < 1,5 cm2),
subtotalna resekcja (zmniejszenie guza ≥ 90% jego
objętości, pozostała powierzchnia wynosi ≥ 1,5
cm2), częściowa resekcja (zmniejszenie objętości
nowotworu < 90% objętości), aspiracja torbieli

i biopsja guza. Szanse na całkowitą resekcję craniopharyngioma zmniejszają się wraz z jego wielkością. Zabieg przeprowadza się z dostępu przez
kraniotomię lub zatokę klinową [13]. W leczeniu
czaszkogardlaków zastosowanie znajduje również
radioterapia – stosowana po niecałkowitej resekcji
guza, przy nawrotach lub w przypadku nowotworów nieoperacyjnych – oraz chemioterapia endokawitarna z użyciem bleomycyny. W piśmiennictwie
znajdujemy także doniesienia dotyczące zastosowania w leczeniu uzupełniającym nawrotowego
czaszkogardlaka interferonu α (INFα-2a i 2b) zarówno miejscowo (bezpośrednio do guza), jak i ogólnie
w postaci iniekcji podskórnych, ze skutecznością
leczenia ocenianą na 29–67% [13]. Ponieważ zabiegi totalnej resekcji nowotworu są obarczone dużym ryzykiem uszkodzenia sąsiadujących struktur, część ośrodków preferuje subtotalną resekcję
połączoną z następczą radioterapią. Wykazano, że
pooperacyjnie stosowana chemio- i radioterapia
nie wpływa na pogłębienie niedoboru hormonów
przysadkowych. Ponadto operacje radykalne mogą
się wiązać z większym wskaźnikiem śmiertelności.
Z drugiej jednak strony niecałkowita resekcja wiąże się z większym ryzykiem nawrotu (brak wznowy po 5 latach obserwacji odnotowano u 41,5%
pacjentów po subtotalnej resekcji, natomiast po
zabiegu radykalnym u 86,9%) [6,7,12]. Wznowa
craniopharyngioma najczęściej występuje w miejscu pierwotnego wzrostu guza lub przylegających
struktur, jakkolwiek w piśmiennictwie można znaleźć rzadkie opisy wznowy w loży ektopowej [7].
Wyjątkowo rzadko (opisano do tej pory zaledwie
ponad 20 przypadków) dochodzi do wznowy ze
złośliwą transformacją. Z dotychczasowych badań
wynika, iż częściej dotyczy ona pacjentów, którzy
poddani byli radioterapii po zabiegu resekcji subtotalnej [14].
Najczęstszymi długoterminowymi powikłaniami czaszkogardlaka są niedoczynność przysadki,
pogorszenie wzroku i otyłość [4,15]. Opisywano
również rozwój padaczki, wtórnych nowotworów,
niealkoholowego stłuszczenia wątroby, pojawienie
się deficytów neurologicznych, zaburzeń poznawczych, obturacyjnego bezdechu sennego, senności
w ciągu dnia, zaburzenia rytmów dobowych, wystąpienie niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, objawów ze strony przewodu pokarmowego (głównie biegunki związanej z pobudzeniem
układu przywspółczulnego) i układu oddechowego
(najczęściej duszności) [4,12]. Pacjenci, u których
w dzieciństwie rozpoznano craniopharyngioma,
powinni pozostawać także pod kontrolą psycho-
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Ryc. 3. Siatka centylowa przebiegu wzrastania opisywanego chłopca
Fig. 3. Growth chart evaluation of described patient
Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Majka Jaszczura,
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logiczną ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji i trudności z osiągnięciem niezależności w życiu dorosłym, tworzeniem trwałych
związków i relacji międzyludzkich [8].
Częstość pooperacyjnej niedoczynności przysadki dotyczy 80–100% dzieci. Niedobór gonadotropin, ACTH oraz TSH obserwuje się odpowiednio u 93, 92 i 86% chorych. Trwała pooperacyjna
moczówka prosta występuje u 40–93% pacjentów.
Zaburzenia widzenia mogą dotyczyć nawet ¾ pacjentów (jakkolwiek częściej obserwowana jest poprawa widzenia niż jego pogorszenie po zabiegu
operacyjnym). Otyłość podwzgórzowa po leczeniu
czaszkogardlaka opisywana jest u 50–80% pacjentów i rozwija się, gdy dochodzi do uszkodzenia
przez rosnący guz lejka, wyniosłości pośrodkowej
i jądra łukowatego. Szybki wzrost masy ciała obserwowany jest w ciągu 6–12 miesięcy po zabiegu
neurochirurgicznym. Wśród czynników patogenetycznych otyłości podwzgórzowej wymieniane są
dwie główne hipotezy: 1) hiperfagia, wynikająca
z uszkodzenia podwzgórzowego ośrodka sytości,
a także 2) zaburzenia układu autonomicznego –
obniżone napięcie układu współczulnego oraz
podwyższone przywspółczulnego, stymulujące
trzustkę do hipersekrecji insuliny, co prowadzi
do insulinooporności. Ponadto do rozwoju otyłości mogą przyczyniać się: obniżona aktywność
fizyczna, niedobory hormonów przysadkowych,
hiperleptynemia, zaburzenie stymulacji receptora
melanokortyny 4 i obniżone stężenie melatoni-

ny. Częstość rozwoju ciężkiej otyłości szacuje się
na 22–75% chorych [3,4,13]. Podejmowano wiele
prób leczenia otyłości pochodzenia podwzgórzowego, będącej powikłaniem craniopharyngioma,
m.in. stosowano pochodne amfetaminy, oktreotyd,
sibutraminę oraz połączenie diazoksydu z metforminą, jednakże żadna z prób terapeutycznych nie
przyniosła oczekiwanych rezultatów [3]. Obiecujące efekty wydaje się dawać zastosowanie analogu glukanopodobnego peptydu 1 (GLP-1), który
w grupie leczonych dorosłych powodował znaczny i długotrwały spadek masy ciała i zmniejszenie
ryzyka sercowo-naczyniowego [3,12].
Do czynników gorszego rokowania w przypadku stwierdzenia czaszkogardlaka zalicza się: płeć
żeńską, początek choroby w dzieciństwie (zwłaszcza w wieku poniżej 5 lat), wodogłowie w chwili
rozpoznania, uszkodzenie podwzgórza, niedoczynność przysadki w zakresie wszystkich osi hormonalnych, otyłość. Wpływ na rokowanie takich
czynników, jak wielkości guza, rozległość zabiegu
oraz pojawienie się wznowy, jest sprawą dyskusyjną [3,15]. Śmiertelność z powodu niepożądanych
zdarzeń sercowo-naczyniowych jest 3- do 19-krotnie wyższa wśród pacjentów z czaszkogardlakiem
w porównaniu do populacji ogólnej [12]. Wskaźniki przeżywalności w przypadku craniopharyngioma rozpoznanego u dzieci kształtują się na poziomie 83–96% po 5 latach, 65–100% po 10 latach
i średnio 62% po 20 latach [3].
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