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Wstęp. Rak migdałka bardzo rzadko tworzy przerzuty do
mózgu i tylko w 0,4% przypadków występują one w ośrod-
kowym układzie nerwowym.
Metody i wyniki. Przedstawiamy przypadek 69-letniego pa-
cjenta z pierwotnym rakiem migdałka, u którego w wyniku
leczenia chirurgicznego i radioterapii pooperacyjnej uzyskano
kontrolę loko-regionalną. Dwa lata po zakończeniu leczenia
wykryto dwie zmiany o charakterze przerzutowym w półku-
lach móżdżku. Po ich chirurgicznym usunięciu wdrożono
radioterapię. Napromieniano cały mózg do dawki całkowitej
20 Gy w 5 frakcjach. 12 miesięcy po zakończeniu leczenia nie
stwierdzono progresji choroby ani dalszych przerzutów zarów-
no w pierwotnej lokalizacji guza, jak i w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym.
Wnioski. Nowotwory migdałka tworzące przerzuty do móżdż-
ku występują niezwykle rzadko. Napromienianie całego mó-
zgu po radykalnej resekcji tych zmian może być korzystne dla
chorych bez obecności innych przerzutów czy wznowy miej-
scowej.
Słowa kluczowe: rak migdałków, przerzuty do móżdżku

WSTĘP
Rak migdałków podniebiennych stanowi zale-
dwie ok. 10% wszystkich nowotworów okoli-
cy głowy i szyi [1]. Charakteryzują się one
wzrostem loko-regionalnym i szerzą się głów-
nie do układu limfatycznego szyi. Przerzuty
odległe występują rzadko, głównie w płucach,
kościach i wątrobie [2], a jedynie w około 0,4%
przypadków w ośrodkowym układzie nerwo-
wym [2]. Praca przedstawia pacjenta z rakiem
migdałka podniebiennego, u którego wystąpiły
objawowe przerzuty do ośrodkowego układu
nerwowego 1,5 roku po zakończeniu leczenia.

OPIS PRZYPADKU
Pacjent 69-letni był leczony chirurgicznie dnia
8.10.2012 roku z powodu raka migdałka pod-
niebiennego po stronie lewej w stadium zaawan-
sowania pT3pN2bM0. Badanie histopatologicz-
ne materiału pooperacyjnego potwierdziło roz-
poznanie raka płaskonabłonkowego lewego
migdałka podniebiennego z przerzutami do
węzłów chłonnych. Po zabiegu przeprowadzo-
no radykalną radioterapię techniką IMRT do
dawki całkowitej 60 Gy podanej na obszar
regionalnych węzłów chłonnych i 66 Gy poda-
nej na lożę po usuniętym guzie w 33 frakcjach.
Po zakończeniu leczenia w lutym 2013 roku pa-
cjent zgłaszał się na regularne wizyty kontrol-
ne. W lipcu 2014 roku, po wystąpieniu obja-
wów postępującego wycieńczenia oraz zawro-
tów i nocnych bóli głowy, wykonano badanie
MR głowy. Wykazano obecność dwóch zmian
przerzutowych: pierwsza, umiejscowiona
w lewej półkuli móżdżku, o nieregularnych
konturach i wymiarach 35x33x30 mm, otoczo-
na była strefą umiarkowanego palcowatego
obrzęku uciskającego rdzeń przedłużony,
a druga zlokalizowana była u podstawy lewej
półkuli móżdżku. W dodatkowych badaniach
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Ryc. 1. Ognisko pierwotne w mig-
dałku: A (H+E, 200x) – Płat komó-
rek nowotworowych (w środku
i na dole ryciny) oraz pozostało-
ści wielowarstwowego nabłonka
płaskiego pod tkanką limfa-
tyczną migdałka (na górze ryciny);
B (H+E, 200x) – Ognisko rogowa-
cenia (na górze); C (H+E, 400x) –
Sznury komórek nowotworowych
w tkance włóknistej; D (H+E,
400x) – Komórki nowotworowe
w świetle naczynia limfatycznego;
E (Mucykarmin, 600x) – Ognisko
produkcji śluzu; F (AE1/AE3, 200x)
– Rozlana dodatnia reaktywność
cytoplazmatyczna z AE1/AE3 w ko-
mórkach nowotworowych (na do-
le) oraz silna reakcja w prawidło-
wym nabłonku płaskim (na górze);
G (p63, 400x) – ogniskowo dodat-
nia reaktywność jądrowa z p63;
H (CK7, 600x) – ogniskowo dodatnia
reaktywność cytoplazmatyczna z CK7

obrazowych nie stwierdzono wznowy w loży po
usuniętym guzie migdałka podniebiennego ani
przerzutów odległych w narządach miąższo-
wych i regionalnych węzłach chłonnych. W lip-
cu 2014 roku wykonano lewostronną kra-
niektomię podpotyliczną w celu usunięcia
zmian przerzutowych. W badaniu histopatolo-
gicznym potwierdzono charakter meta obu
zmian. Następnie napromieniano cały mózg
(wholebrainradiation therapy, WBRT) do daw-
ki całkowitej 20 Gy w 5 frakcjach. W lipcu
2015 roku w badaniu kontrolnym nie stwier-
dzono progresji choroby zarówno w lokaliza-
cji guza pierwotnego, jak i w ośrodkowym
układzie nerwowym. Nie wykryto innych
zmian przerzutowych.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
Tkankę nowotworową uzyskaną w czasie zabie-
gu utrwalono w 10% roztworze buforowanej
formaliny (pH 7,4), a następnie w sposób ru-
tynowy przygotowano bloczki parafinowe.
Wycinki o grubości czterech mikronów barwio-
no H&E oraz mucykarminem. Materiał do
badania immunohistochemicznego umieszczano
na silanizowanych szkiełkach (Dako Silanized
slides, Code No S3003) w celu zapobiegnięcia
pływaniu preparatu w czasie badania. Wycinki
barwiono z zastosowaniem systemu EnVi-
sionTM Detection System (Dako RealTM EnVi-
sionTM Detection System, Peroxidase/DAB+,
Rabbit/Mouse, Cat. No K5007) z użyciem

następujących przeciwciał: AE1/AE3 (DAKO;
Cat. No M3515; w rozcieńczeniu 1:50), p63
(DAKO; Cat. No M7317; w rozcieńczeniu
1:50) oraz CK7 (DAKO; Cat. No M7018;
w rozcieńczeniu 1:100). Obrazy mikroskopo-
we wykazały cechy produkcji śluzu. Rozpozna-
nie: „słabo zróżnicowany rak płaskonabłonko-
wy”.

W badaniu mikroskopowym ogniska pier-
wotnego w migdałku (Ryc. 1) ujawniono pła-
ciki, beleczki i sznury komórek nowotworo-
wych z ogniskami rogowacenia, dużymi obsza-
rami martwiczymi, nietypowymi figurami po-
działu komórkowego oraz limfocytarno-pla-
zmocytarnymi naciekami zapalnymi. Stwierdzo-
no obecność pozostałości prawidłowego na-
błonka wielowarstwowego płaskiego oraz tkan-
ki limfatycznej migdałka. Niektóre komórki
wykazywały cechy produkcji śluzu. Rozpozna-
nie: „słabo zróżnicowany rak płaskonabłonko-
wy.” W ogniskach przerzutowych do węzłów
chłonnych (Ryc. 2) stwierdzono polimorfizm
jądrowy komórek nowotworowych, cechy dys-
keratozy i bardziej nasiloną produkcję śluzu bez
naciekania torebki węzłowej. Reaktywność
z przeciwciałami AE1/AE3 była znacznie silniej-
sza niż w ognisku pierwotnym. Rozpoznanie:
„słabo zróżnicowany rak płaskonabłonkowy”.
Komórki nowotworowe w móżdżku (Ryc. 3)
nie wykazywały cech rogowacenia, a produkcja
śluzu była bardziej nasilona. Rozpoznanie: “sła-
bo zróżnicowany rak płaskonabłonkowy z pro-
dukcją śluzu”.



39

A. Brzozowska et al. – Przerzuty do móżdżku u pacjenta z rakiem migdałka z kontrolą loko-regionalną

Ryc. 3. Przerzuty w móżdżku: A
(H+E, 400x) – Płat słabo zróżnico-
wanych komórek nowotworowych;
B (Mucykarmin, 200x) – Ogniska
produkcji śluzu; C (CK7, 200x) –
Ogniskowo silna reaktywność cyto-
plazmatyczna z CK7; D (p63, 100x)
– Ogniskowo dodatnia reaktywność
jądrowa z p63; E (AE1/AE3, 100x) –
Rozlana silnie dodatnia reaktywność
cytoplazmatyczna z AE1/AE3 w ko-
mórkach nowotworowych

Ryc. 2. Przerzuty do węzłów
chłonnych A (H+E, 400x) – Płat
komórek nowotworowych z ce-
chami dyskeratozy; B (Mucykar-
min, 200x) – Ogniska produkcji
śluzu; C (CK7, 200x) – Słabo do-
datnia rozlana reaktywność cyto-
plazmatyczna z CK7; D (AE1/AE3,
100x) – Rozlana silnie dodatnia
reaktywność cytoplazmatyczna
z AE1/AE3 w komórkach nowo-
tworowych

DYSKUSJA
Praca przedstawia rzadki przypadek raka mig-
dałka w stopniu zaawansowania pT3pN2bM0
dającego izolowane przerzuty do móżdżku.
Nowotwory migdałka bardzo rzadko tworzą
przerzuty odległe. Szacuje się, że spośród
wszystkich rodzajów raków płaskonabłonko-
wych okolicy głowy i szyi (head and neck squ-
amous cell carcinoma, HNSCC) przerzuty od-
ległe w różnych lokalizacjach występują w 3–
40% przypadków [3,4]. Po osiągnięciu kontro-
li miejscowej choroby, tak jak u opisanego
pacjenta, częstość występowania wszystkich
przerzutów odległych spada do około 5% [5].
Najczęstsze ich lokalizacje to płuca (80%), śród-
piersiowe węzły chłonne (34%), wątroba (31%)

i kości (31%) [3]. Występują one głównie
u chorych z wysokim stopniem progresji cho-
roby, a do czynników ryzyka należą: lokaliza-
cja pierwotna, status węzłów chłonnych (N),
wielkość guza (T), wiek, rasa i zróżnicowanie
histologiczne. Kuperman i wsp. [4] ocenili 73
247 chorych z HNSCC i oszacowali ryzyko wy-
stąpienia przerzutów odległych raka wargi i gło-
śni odpowiednio na 0,33% i 0,66%, raka jamy
ustnej, raka części ustnej gardła oraz raka na-
głośni odpowiednio na 1,95%, 4,10% i 3,33%,
a raka części krtaniowej gardła na 6,17%.
W zależności od pierwotnej wielkości guza od-
notowano następujące wartości ryzyka: 1,00%,
2,26% i 5,04% odpowiednio dla guzów <2 cm,
2–4 cm i >4 cm. Z kolei w zależności od sta-
tusu węzłów chłonnych ryzyko oszacowano
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następująco: 0,78%, 3,14%, 4,78% i 9,13%
odpowiednio dla N0, N1, N2 i N3. Izolowane
przerzuty do mózgu u pacjentów z HNSCC
zdarzają się bardzo rzadko – jedynie w 0,4%
przypadków [2]. Częstość ta wzrasta do 2–
8%,jeśli występują już inne zmiany przerzuto-
we [6]. W opisanym powyżej przypadku zmia-
ny umiejscowione były w móżdżku, co ogólnie
stanowi 10–15% lokalizacji przerzutów
HNSCC do mózgu, z czego większość wykry-
wa się w półkulach mózgu (80%) [7].

Ocena komórek ogniska przerzutowego
w mózguu opisanego chorego wykazała zmia-
ny pewnych cech histopatologicznych w porów-
naniu z guzem pierwotnym w migdałku. Zarów-
no raka migdałka, jak i zmianyw móżdżku
sklasyfikowano jako „słabo zróżnicowanego
raka płaskonabłonkowego”. Większość komó-
rek przerzutowych wykazywała produkcję
śluzu, podczas gdy był on obecny jedynie w po-
jedynczych komórkach guza pierwotnego. Jed-
nak ilość komórek zawierających śluz była już
większa w porównaniu z ogniskiem pierwotnym
w zmianach w węzłach chłonnych. Ponadto
zmiany w móżdżku nie wykazywały cech rogo-
wacenia. Stwierdzono je wyłącznie w zmianie
pierwotnej. Może to oznaczać, że komórki
zawierające śluz cechują się większą tendencją
do tworzenia przerzutów do móżdżku lub że
tracą one zdolność do produkcji keratyny.

Przerzuty HNSCC do mózgu mogą mieć
postać bezpośredniej inwazji bądź też szerzyć się
drogą rozsiewu okołonerwowego lub krwiopo-
chodnego. Główną drogą szerzenia się nowo-
tworu jest droga okołonerwowa, opisywana
zarówno w przypadku HNSCC, jak i innych
nowotworów, np. raka płuc, trzustki czy prze-
łyku [8]. Najczęściej dochodzi do naciekania
gałęzi nerwu trójdzielnego, a rzadziej do inwa-
zji dochodzi wzdłuż innych nerwów czaszko-
wych w przestrzeniach pod pęczkami nerwów
[9, 10]. Pandolfo i wsp. [11] opisali naciekanie
nerwu kanału skrzydłowego otworu poszarpa-
nego oraz dołu skrzydłowo-podniebiennego,
a także szerzenie się wzdłuż ipsilateralnego ner-
wu szczękowego z powiększeniem i erozją
otworu okrągłego, co uwidoczniono w badaniu
tomograficznym. Rozsiew krwiopochodny ob-
serwuje się znacznie rzadziej, szczególnie
u chorych z kontrolą loko-regionalną choroby.
Niemniej jednak często nie da się jednoznacz-
nie potwierdzić drogi szerzenia się nowotworu,
co podkreślają Djalilian i wsp. [12], którzy
ocenili 5 przypadków HNSCC z przerzutami do
obszaru mózgu.

Podobnie w opisanym powyżej przypadku
trudno jest jednoznacznie określić, jaką drogą
szerzył się nowotwór. W naszej opinii rozsiew
krwiopochodny, choć występujący rzadko,
szczególnie przy braku innych zmian przerzu-
towych, jest najbardziej prawdopodobny. Po-
twierdza to fakt, że zarówno w badaniu TK, jak
i MR nie stwierdzono zmian inwazyjnych
w rejonie otworów w podstawie czaszki i ner-
wów czaszkowych. Ponadto w leczeniu opisa-
nego pacjenta wykorzystano radioterapię po-
operacyjną, co zmniejsza możliwość rozwoju
miejscowego choroby i jej szerzenia się wzdłuż
nerwów [13]. Dodatkowo guz pierwotny obej-
mował gardło środkowe, a zmiana na migdał-
ku nie naciekała przestrzeni okołogardłowej.

W opisanym przypadku nie stwierdzono
objawów progresji choroby 12 miesięcy po
zakończeniu leczenia, zarówno w obszarze
ogniska pierwotnego, jak i przerzutowego. Nie
stwierdzono także obecności innych przerzutów
odległych. Podobny przypadek raka migdałka
dającego przerzuty do mózgu, gdzie zastosowa-
no leczenie chirurgiczne ogniska przerzutowe-
go w móżdżku oraz napromieniano obszar
całego mózgu, opisali Dobelbower i wsp. [14].
Pacjent przeżył jedynie 10 miesięcy. Ponadto
w niedawno przeprowadzonej metaanalizie
opublikowanej w 2014 roku przez Soona i wsp.
[15], obejmującej w sumie 663 chorych z obec-
nością 1 do 4 zmian przerzutowych w mózgu,
potwierdzono niską jakość dowodów na sku-
teczność pooperacyjnej WBRT w obniżaniu
ryzyka progresji wewnątrzczaszkowej po 1 roku
obserwacji oraz na wydłużenie przeżycia całko-
witego i wolnego od objawów choroby.

Tak długie przeżycie wolne od objawów
choroby w przypadku naszego pacjenta, które
uzyskano dzięki wdrożonemu leczeniu, uzasad-
nia zastosowanie pooperacyjnej WBRT u cho-
rych z pierwotnym rakiem migdałka.
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