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Diagnostic difficulties in the differentiation
of neurogenic tumors of the parapharyngeal space
in helical CT evaluations: A case report
TrudnoÊci diagnostyczne w ró˝nicowaniu guzów neurogennych
przestrzeni przygard∏owej w obrazach uzyskanych metodà spiralnej
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Summary
Background:

Computerized tomography (CT) with contrast infusion and magnetic resonance imaging (MRI) play
important roles in establishing the place of origin of neurogenic tumors. In this article we do not
compare these two methods, but focus on the crucial role of CT imaging in the estimation and
differential diagnosis of these tumors.

Case report:

We present the case of a 50-year-old man with clinical symptoms of peritonsillar abscess, which
appeared to be a neurogenic tumor. The images obtained were deemed ambiguous. The possibility
of a parotid gland tumor or a tumor of neurogenic origin was assumed.

Results:

In this case we observed atypical clinical and radiological symptoms. The final diagnosis was based
on a combination of radiological, clinical, and microbiological features of the tumor. Thanks to the
cooperation of many professionals, we managed to establish the diagnosis of neuroangiofibroma,
which exemplifies a tumor of the borderline, including elements of the neurogenic sheath and
connective and chromaffin tissue.
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Wst´p
Przestrzeƒ przygard∏owa jest obszarem wype∏nionym g∏ównie tkankà t∏uszczowà i zlokalizowanym w obr´bie struktur g∏´bokich szyi. Ma ona kszta∏t odwróconej piramidy
rozciàgajàcej si´ po obu stronach od podstawy czaszki do
koÊci gnykowej. Ograniczeniem przyÊrodkowym omawianej
przestrzeni sà struktury anatomiczne cz´Êci ustnej i nosowej
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gard∏a, przednio-bocznym przestrzeƒ ˝waczowa, zawierajàca
mi´Ênie skrzyd∏owe, a tylno-bocznym p∏at g∏´boki Êlinianki
przyusznej. Ku ty∏owi i przyÊrodkowo bez wyraênej granicy w badaniach obrazowych przechodzi ona w przestrzeƒ
zagard∏owà, od której w rzeczywistoÊci jest oddzielona
przez blaszk´ Êrodkowà powi´zi g∏´bokiej szyi. Mi´sieƒ
dêwigacz podniebienia mi´kkiego wraz ze swojà powi´zià
oraz mi´Êniami odchodzàcymi od wyrostka rylcowatego
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(m. rylcowo-gnykowy, m. rylcowo-j´zykowy, m. rylcowogard∏owy) wydzielajà w obr´bie przestrzeni przygard∏owej
przedzia∏ przednio-boczny tzw. przestrzeƒ przedrylcowà
oraz przedzia∏ tylno-przyÊrodkowy, zwany przestrzenià zarylcowà. Cz´Êç przednio-boczna wype∏niona jest t∏uszczem,
tylno-przyÊrodkowa natomiast zawiera nerwy czaszkowe
IX, X, XI i XII, cz´Êç szyjnà pnia wspó∏czulnego oraz t´tnic´
szyjnà i ˝y∏´ szyjnà wewn´trznà.

prawej. Przeprowadzone na wst´pie badanie laryngologiczne
wykaza∏o powi´kszenie i przekrwienie migda∏ka podniebiennego po stronie prawej oraz uwypuklenie sàsiadujàcego ∏uku
podniebiennego. W okolicy trójkàta szyjnego, ponad zmianà,
widoczne by∏o uniesienie pow∏ok skórnych. Poza tym w badaniu fizykalnym nie stwierdzono odchyleƒ od normy, a parametry biochemiczne, morfologia krwi, rtg.kl.piersiowej
oraz usg j. brzusznej pozostawa∏y bez zmian.

Niektórzy autorzy uwa˝ajà jedynie przestrzeƒ przedrylcowà
za w∏aÊciwà przestrzeƒ przygard∏owà, natomiast przestrzeƒ
zarylcowa wchodzi wed∏ug tej klasyfikacji w sk∏ad tzw. przestrzeni t. szyjnej (carotid space). Niektórzy autorzy nazywajà
przestrzeƒ przygard∏owà przestrzenià oko∏ogard∏owà lub
bocznogard∏owà.

Z uwagi na podejrzenie procesu rozrostowego pobrano materia∏ z powi´kszonego migda∏ka i ∏uku podniebiennego, których obraz w badaniu histopatologicznym, poza cechami
przekrwienia, nie odbiega∏ od normy. Z uwagi na utrzymujàcy
si´ stan miejscowy oraz ujemny wynik badania histopatologicznego zalecono wykonanie tomografii komputerowej.

Artyku∏ wykorzystuje klasyczny podzia∏ przestrzeni przygard∏owej na przestrzeƒ przed- i zarylcowà.

Badanie wykonano technikà spiralnà, dwufazowo w warstwach gruboÊci 3 mm i z inkrementem 1 mm przed i po
do˝ylnym podaniu Êrodka cieniujàcego, z zastosowaniem
strzykawki automatycznej. Ârodek cieniujàcy (Omnipaque
350 mg/ml) w iloÊci 120 ml, podano w bolusie z pr´dkoÊcià
przep∏ywu 4 ml/s i 20 s opóênieniem.

Procesy chorobowe dotyczàce omawianego obszaru mo˝na
podzieliç na zewnàtrzpochodne tj. wywodzàce si´ z narzàdów sàsiadujàcych oraz procesy wewnàtrzpochodne, pochodzàce z w∏aÊciwych struktur anatomicznych przestrzeni
przygard∏owej. Guzy neurogenne nale˝à do procesów wewnàtrzpochodnych, a z uwagi na ró˝norodnoÊç struktur wywodzàcych si´ z tkanki nerwowej tej okolicy, stanowià niema∏y
problem w ustaleniu w∏aÊciwego rozpoznania. W swoim
utkaniu mogà zawieraç zarówno elementy wywodzàce si´
z w∏ókien jak i os∏onek nerwowych, zatokowate przestrzenie
naczyniowe oraz komórki cia∏ek przyzwojowych [1,2].

Chory Cz. Z. lat 50, zg∏osi∏ si´ do tut. Oddzia∏u Laryngologicznego celem leczenia nacieku oko∏omigda∏kowego po stronie

Wynik badania TK: w przestrzeni przygard∏owej po stronie prawej uwidoczniono guz owalnego kszta∏tu, o Êredniej
densyjnoÊci ok. 45 j.H, ulegajàcy silnemu, niejednorodnemu
wzmocnieniu po podaniu Êrodka cieniujàcego do wartoÊci
ok. 70–112 j.H. Zmiana powodowa∏a przemieszczenie
struktur cz´Êci krtaniowej, ustnej oraz nosowej gard∏a
na stron´ przyÊrodkowà, bocznie graniczy∏a z mi´Êniami
skrzyd∏owymi oraz z p∏atem g∏´bokim Êlinianki przyusznej, ku ty∏owi z przestrzenià zagard∏owà, t´tnicà szyjnà
wspólnà i jej odga∏´zieniami oraz ˝y∏à szyjnà wewn´trznà,
a ku przodowi z nasadà j´zyka, podniebieniem mi´kkim
i jego mi´Êniami oraz wyrostkiem skrzyd∏owym. Zmiana

Figure 1. Axial CT image at the level of oropharynx reveals a soft
tissue mass in the right parapharyngeal space, compressing
the surrounding anatomical structures.
Rycina 1. Badanie TK szyi przed podaniem Êrodka cieniujàcego
– przekrój poprzeczny na poziomie gard∏a Êrodkowego.
W przestrzeni przygard∏owej po stronie prawej widoczna
jest masa mi´kkotkankowa, przemieszczajàca struktury
gard∏a Êrodkowego na stron´ przyÊrodkowà.

Figure 2. Axial contrast-enhanced CT image at the same level shows
inhomogeneous enhancement of the mass after contrast
media administration.
Rycina 2. Badanie TK szyi po podaniu Êrodka cieniujàcego
– przekrój porzeczny przez struktury anatomiczne szyi
na poziomie gard∏a Êrodkowego. Opisywana zmiana
ulega intensywnemu, niejednorodnemu wzmocnieniu
po podaniu Êrodka cieniujàcego.
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wymaga∏a ró˝nicowania pomi´dzy guzem pochodzenia
neurogennego, a pierwotnym procesem npl wywodzàcym
si´ z p∏ata g∏´bokiego Êlinianki przyusznej (ryc. 1,2).
W wykonanym zabiegu operacyjnym przeprowadzono doszcz´tnà resekcj´ guza, który w obrazie makroskopowym
mia∏ postaç bia∏awych, kaszowatych mas, otoczonych torebkà. Wy∏uszczonà zmian´ przes∏ano do badania histopatologicznego. We wst´pnej ocenie mikroskopowej pojawi∏y si´
wàtpliwoÊci, co do charakteru guza i poczàtkowo rozpoznano
fibroangioma, co w piÊmiennictwie odpowiada dawnej
nazwie chemodectoma [3]. Z uwagi na rozbie˝noÊç pomi´dzy
obrazem makro- i mikroskopowym zmiany, przeprowadzono dodatkowo badanie histochemiczne tkanek guza i ustalono ostateczne rozpoznanie neuroangiofibroma. Przebieg
pooperacyjny bez powik∏aƒ. Chory wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym z zaleceniem kontroli w Poradni Laryngologicznej i wykonania kontrolnego badania TK szyi.

Dyskusja
Ze wzgl´du na punkt wyjÊcia guzy neurogenne mo˝emy
podzieliç na wywodzàce si´ z komórek zwojowych (inne
nazwy: ganglioneuroma, gangliocytoma), z cia∏ek przyzwojowych tzw. paragangli (inne nazwy: paraganglioma, chemodectoma, glomus tumor) z os∏onek nerwowych Schwanna
(inne nazwy: neurinoma, schwannoma, neurilemmoma) lub
ze struktur samego nerwu tj. z fibroblastów onerwia lub
Êródnerwia (neurofibroma). Nowotwory o typie neurofibroma mogà równie˝ zawieraç lemmocyty, czyli komórki os∏onki
Schwanna. Zarówno przyzwojaki jak i guzy o typie neurofibroma, wzrastajàc w obr´bie przestrzeni przygard∏owej,
zajmujà przedzia∏ tylno-przyÊrodkowy, czyli przestrzeƒ
zarylcowà [3]. Wyjàtek stanowià zmiany neuropochodne
wywodzàce si´ z odga∏´zieƒ n.VII, które lokalizujàc si´ w okolicy p∏ata g∏´bokiego Êlinianki, mogà imitowaç guza pierwotnego tego narzàdu [3,4]. Zmiany nowotworowe wywodzàce
si´ z elementów tkanki nerwowej lub os∏onek nerwów
w obrazach tomografii komputerowej wykazujà podwy˝szonà
densyjnoÊç i ulegajà intensywnemu, zazwyczaj niejednorodnemu wzmocnieniu po podaniu Êrodka cieniujàcego.
Przyzwojaki k∏´bka szyjnego typowo przedstawiajà si´ jako
lite, dobrze unaczynione, pojedyncze jedno- lub obustronne
ognisko, zajmujàce okolic´ podzia∏u t´tnicy szyjnej wspólnej.
Zmiany tego typu sà wyraênie odgraniczone od otoczenia
i majà zwykle owalny kszta∏t. Wraz ze wzrostem masy guza
dochodzi do rozsuni´cia poczàtkowych odcinków t´tnicy
szyjnej wewn´trznej i zewn´trznej, bez cech zw´˝enia
Êwiat∏a tych naczyƒ. W miar´ post´pu choroby dochodzi do
naciekania nerwów czaszkowych i przylegajàcych cz´Êci
gard∏a. Notowano równie˝ przypadki dog∏owowego szerzenia si´ zmian, z zaj´ciem struktur Êrodkowego do∏u czaszki. Jednak w wi´kszoÊci przypadków wzrost przyzwoja-
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ków k∏´bka szyjnego jest powolny i wynosi ok. 5mm/rok [3].
W przeciwieƒstwie do nich, przyzwojaki wzrastajàce wzd∏u˝
przebiegu n.X nie tworzà dobrze ograniczonej masy, szerzàc
si´ wzd∏u˝ przebiegu nerwu, zazwyczaj w okolicy jego zwoju
dolnego lub górnego. Do zaj´cia przestrzeni przygard∏owej
dochodzi wówczas, gdy paraganglioma wyrasta ze zwoju dolnego n.X. Na typowy obraz zmiany sk∏ada si´ wrzecionowaty
guz, ulegajàcy znacznemu wzmocnieniu po podaniu Êrodka
cieniujàcego, z widocznym przemieszczeniem t´tnic szyjnych
(wewn´trznej i zewn´trznej) ku przodowi i przyÊrodkowo
i bocznym przemieszczeniem ˝y∏y szyjnej wewn´trznej.
W miar´ post´pu choroby dochodzi do przyÊrodkowego
przemieszczenia struktur gard∏a oraz uwypuklenia pow∏ok
skórnych ponad zmianà. Nerwiaki oraz nerwiakow∏ókniaki
zwiàzane z odcinkiem szyjnym n.X swoim wzrostem oraz
kierunkami ekspansji, w obrazie tomografii komputerowej,
przypominajà przyzwojaki [5].
Nerwiakow∏ókniaki wywodzàce si´ z n.VII mogà wyrastaç z jego g∏ównego pnia, jak i odga∏´zieƒ obwodowych.
Gdy punktem wyjÊcia b´dzie cz´Êç nerwu przebiegajàca
wewnàtrzÊliniankowo, wówczas zmiana b´dzie imitowa∏a
guza Êlinianki, typowo przemieszczajàc ga∏´zie t´tnicy szyjnej oraz ˝y∏´ szyjnà wewn´trznà ku ty∏owi. Po osiàgni´ciu
dostatecznych rozmiarów guz o tej lokalizacji b´dzie powodowa∏ obrzmienie tkanek w okolicy kàta ˝uchwy, a tak˝e
przyÊrodkowe przemieszczenie struktur cz´Êci ustnej gard∏a
Êrodkowego, powodujàc asymetri´ jego Êwiat∏a [4].
JeÊli chodzi o diagnostyk´ ró˝nicowà zmian w obr´bie przestrzeni przygard∏owej, nie sposób pominàç patologii w´z∏owych o charakterze zapalnym, czy te˝ nowotworowym oraz
procesów zewnàtrzpochodnych wywodzàcych si´ ze struktur
otaczajàcych przestrzeƒ przygard∏owà. WÊród tych ostatnich
najwa˝niejsze miejsce zajmuje doÊç cz´sto wyst´pujàcy nowotwór ∏agodny Êlinianki przyusznej – gruczolak wielopostaciowy. Gdy zmiana wyrasta z g∏´bokiego p∏ata Êlinianki, typowo
szerzy si´ w kierunku przedzia∏u przedrylcowego przestrzeni
przygard∏owej i mo˝e byç trudna do ró˝nicowania z procesem wewnàtrzpochodnym. W miar´ wzrostu guza dochodzi
do przemieszczenia ku ty∏owi oraz uciÊni´cia t´tnic szyjnych
oraz ˝y∏y szyjnej wewn´trznej [6,7].
Innymi zmianami zewnàtrzpochodnymi o tej lokalizacji mogà
byç szerzàce si´ przez ciàg∏oÊç raki p∏askonab∏onkowe, procesy zapalne z ropni oko∏omigda∏kowych lub przyusznic, a tak˝e pierwotne raki gruczo∏owe, czy mi´saki [1,4].
Z uwagi na bliskoÊç anatomicznà struktur k∏´bka szyjnego oraz
nerwów czaszkowych w obr´bie przestrzeni przygard∏owej,
w przypadku naszego pacjenta mamy z pewnoÊcià do czynienia z guzem z pogranicza pomi´dzy neurofibroma i chemodectoma, ∏àczàcym w sobie elementy utkania obu tych zmian.
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