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PRZESTRZEŃ BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA: OMÓWIENIE

Uwagi ogólne: przestrzeń błony śluzowej gardła
Przestrzeń błony śluzowej gardła (pharyngeal mucosal space 

– PMS) jest kluczową przestrzenią szyi nadgnykowej (suprahy-
oid neck – SHN), która stanowi powierzchnię błony śluzowej
gardła. Jej granica na obwodzie utworzona jest przez blaszkę 
środkową powięzi głębokiej szyi. Ważnymi strukturami w obrę-
bie tej przestrzeni są: błona śluzowa gardła, pierścień chłonny 
gardła (migdałki: gardłowy, podniebienne, językowy) i podślu-
zówkowe małe gruczoły ślinowe.

Rosnąca w przestrzeni błony śluzowej gardła masa pochodzą-
ca z migdałka podniebiennego lub bocznej ściany nosogardła 
przemieszcza bocznie tkankę tłuszczową przestrzeni przygardło-
wej. Zmiany położone w przestrzeni błony śluzowej gardła powo-
dują również zaburzenie stosunków anatomicznych na błonie ślu-
zowej i warstwie podśluzowej.

Do najważniejszych zmian złośliwych przestrzeni błony ślu-
zowej gardła zalicza się raka płaskonabłonkowego (SCCa) wy-
wodzącego się z powierzchni błony śluzowej, chłoniaka nieziar-
niczego (NHL) z pierścienia chłonnego gardła i raka małych 
gruczołów ślinowych wywodzącego się z małych gruczołów śli-
nowych. Spośród tych guzów najczęstszy i najistotniejszy jest rak 
płaskonabłonkowy. Określanie stopnia zaawansowania pierwot-
nego SCCa i przerzutów węzłowych jest jednym z najczęstszych 
powodów wykonywania badań obrazowych głowy i szyi.

Przestrzeń błony śluzowej gardła nie jest de facto przestrze-
nią, ponieważ nie jest otoczona ze wszystkich stron powięziami. 
Jest to struktura wyodrębniana na potrzeby badań obrazowych 
i opisywania zmian wychodzących z błony śluzowej gardła gór-
nego, środkowego i dolnego. Termin ten, mimo że powszechnie 
stosowany do opisu zmian na powierzchni błony śluzowej gardła, 
nie jest adekwatny do opisu głębokiego nacieku. 

Techniki obrazowania i wskazania
Zarówno TK, jak i MR mogą być stosowane w obrazowaniu 

przestrzeni błony śluzowej gardła. Jeśli głównym problemem kli-
nicznym jest ropień migdałkowy lub okołomigdałkowy, wówczas 
lepszym wyborem jest TK w oknie miękkotkankowym oraz re-
konstrukcje w oknie kostnym. W celu oceny stopnia zaawanso-
wania raka płaskonabłonkowego lepszym badaniem jest wielo-
płaszczyznowe MR C+ z saturacją tłuszczu. W MR, w porównaniu 
do TK, jest mniej artefaktów związanych z obecnością wypełnień 
amalgamatowych, także znacznie lepiej widoczne jest okołoner-
wowe i okołonaczyniowe szerzenie się guza. Przy większych gu-
zach części ustnej i nosowej gardła po wykonaniu badania MR 
wykonanie dodatkowych skanów TK bez kontrastu dostarcza 
użytecznych informacji na temat naciekania struktur kostnych, 
które mogą być trudne do oceny w badaniu MR.

Anatomia w badaniu obrazowym
Stosunki anatomiczne przestrzeni błony śluzowej gardła i ota-

czających ją głębokich struktur tkankowych są niezwykle istotne 
ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się zarówno zakażeń, 
jak i procesów złośliwych do sąsiadujących obszarów. Bezpośred-
nio ku tyłowi od PMS znajduje się przestrzeń zagardłowa (RPS). 
Przestrzeń przygardłowa (PPS) zlokalizowana jest bocznie od 
PMS. Od góry przestrzeń błony śluzowej gardła przylega do pod-
stawy czaszki wzdłuż sklepienia i tylnogórnej części nosogardła. 
To rozległe miejsce styku z podstawą czaszki obejmuje tylną część 
podstawy zatoki klinowej i przednią część stoku. Otwór poszarpa-
ny (chrzęstna podstawa przednio-przyśrodkowej części skalistej 
kanału tętnicy szyjnej wewnętrznej) jest kluczowym elementem 
na styku PMS i podstawy czaszki. Tą drogą, w przestrzeni około-
naczyniowej, rak nosogardła przechodzi przez podstawę czaszki.

Przestrzeń błony śluzowej gardła rozpościera się od sklepienia 
części nosowej gardła u góry do części krtaniowej gardła u dołu 
jako ciągła warstwa błony śluzowej. Powierzchnia ta podzielona 
jest na przedziały: gardło górne, środkowe i dolne. 

PMS jest przestrzenią pokrytą powięziami od boków i od tyłu, 
lecz bez powięzi na powierzchni błony śluzowej. W związku 
z tym nie jest to prawdziwa przestrzeń międzypowięziowa, lecz 
mimo to pozostaje ważnym pojęciem, uzupełniając mapę prze-
strzeni szyi nadgnykowej. Termin „powierzchnia błony śluzowej 
gardła” funkcjonuje w literaturze równolegle do pojęcia „prze-
strzeni błony śluzowej gardła”.

Środkowa blaszka powięzi głębokiej szyi (ML-DCF) określa 
obwód przestrzeni błony śluzowej gardła. Zaraz poniżej podsta-
wy czaszki, ML-DCF otacza tylną i boczne granice powięzi gar-
dłowo-podstawnej (tworzy bardzo wytrzymałe rozcięgno łączące 
górny zwieracz gardła z podstawą czaszki). Poniżej tego przycze-
pu, w nosogardle i części ustnej gardła ML-DCF leży na we-
wnętrznym brzegu górnego i środkowego zwieracza gardła.

Do istotnych struktur przestrzeni błony śluzowej gardła zali-
cza się błonę śluzową, pierścień limfatyczny (Waldeyera) i małe 
gruczoły ślinowe. Gardłowy pierścień limfatyczny podzielony 
jest na trzy grupy migdałków: gardłowy w nosogardle, podnie-
bienne w części ustnej gardła i językowy na podstawie języka. 
Fizjologicznie, tkanka limfatyczna zmniejsza swą objętość wraz 
z wiekiem. Małe gruczoły ślinowe znajdują się w tkance podślu-
zowej w gardle, krtani i tchawicy. Największe ich skupisko znaj-
duje się w miejscu połączenia podniebienia twardego z miękkim.

Część nosowa przestrzeni błony śluzowej gardła zawiera rów-
nież mięsień zwieracz górny gardła i powięź gardłowo-podstaw-
ną. Wzdłuż tylno-górnego brzegu powięzi gardłowo-podstawnej 
znajduje się wcięcie zwane zatoką Morgagniego. Przez to wcięcie 
do PMS dostają się mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego 
i dystalna część trąbki Eustachiusza (wał trąbkowy).

Podejście do obrazowania przestrzeni błony śluzowej gardła
Odpowiedź na pytanie „jakie objawy w badaniu obrazowym 

wskazują na patologię przestrzeni błony śluzowej gardła” zależy 
od tego, z której części PMS taka zmiana się wywodzi. Najczęst-
sza lokalizacja to zachyłek bocznej ściany nosogardła i migdałek 
podniebienny części ustnej gardła. W związku z tym, że są to 
obszary położone przyśrodkowo w stosunku do przestrzeni przy-
gardłowej, proces rozrostowy w tym obszarze będzie przemiesz-
czał tkankę tłuszczową PPS w kierunku bocznym. Guz migdałka 
językowego, rosnąc, może szerzyć się do tylnej części przestrze-
ni ślinianki podjęzykowej. Rzadko występujące guzy tylnego 
nosogardła lub tylnej ściany gardła środkowego uwypuklają się 
do przestrzeni zagardłowej. Przerwanie ciągu architektoniczne-
go błony śluzowej i tkanki podśluzowej gardła następuje nieza-
leżnie od tego, w którym miejscu PMS dochodzi do procesu roz-
rostowego. Rosnący guz coraz silniej uwypukla się do światła 
dróg oddechowych.

Tradycyjnie gardło dzieli się na część nosową, część ustną 
i część krtaniową i w ten sposób określa się miejsce wystąpienia 
raka płaskonabłonkowego. Całą tę powierzchnię określamy w tym 
podręczniku jako przestrzeń błony śluzowej gardła. Aby ujednoli-
cić terminologię, można mówić o przestrzeni błony śluzowej części 
nosowej gardła, części ustnej gardła i części krtaniowej gardła. 

Określenie, że guz znajduje się w części ustnej gardła lub 
w przestrzeni błony śluzowej gardła jest niewystarczająco precy-
zyjne, radiolog jest zobowiązany do opisania, które z sąsiednich 
przestrzeni są zajęte procesem rozrostowym wywodzącym się 
z PMS. Konieczne jest w opisie odniesienie do innych przestrze-
ni: przestrzeni przygardłowej, przestrzeni mięśnia żwacza, prze-
strzeni ślinianki przyusznej, przestrzeni naczyń szyjnych, prze-
strzeni zagardłowej i przestrzeni przykręgosłupowej.

Po stwierdzeniu patologii PMS w badaniu TK lub MR, w grę 
wchodzi niewielka liczba typowych dla tej przestrzeni chorób. 
Jeśli pacjent jest diagnozowany pod kątem zakażenia, możemy 
mieć do czynienia z jedną z trzech dolegliwości. Przerost mig-
dałków podniebiennych często występuje u dzieci i młodych 
dorosłych jako konsekwencja powtarzających się epizodów zapa-
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Diagnostyka różnicowa chorób przestrzeni błony 
śluzowej gardła
Zmiany rzekome Guzy łagodne

Asymetria zachyłków bocznej ściany gardła Łagodne guzy mieszane
Płyn w zachyłku bocznej ściany gardła Guzy złośliwe
Asymetryczne migdałki podniebienne Rak nosogardła małych gruczołów ślinowych

Zmiany zapalne
Rak płaskonabłonkowy części ustnej gardła (SCCa migdałka 
podniebiennego, SCCa migdałka językowego)

Zapalenie błony śluzowej (zapalenie gardła, stan po radioterapii) Chłoniak nieziarniczy
Przerost migdałków podniebiennych Rak małych gruczołów ślinowych
Torbiel zastoinowa Mięsak prążkowanokomórkowy
Pozapalne zwapnienia Struniak pozakostny
Zapalenie migdałków podniebiennych Różne

Zakażenia Torbiel Tornwaldta
Ropień okołomigdałkowy/migdałkowy Szeroki zachyłek bocznej ściany gardła + atrofi a podniebienia 

(w neuropatii nerwu błędnego)

lenia migdałków. Zapalenie migdałków należy wziąć pod uwagę 
w przypadku obrazu migdałków ulegających niejednorodnemu 
wzmocnieniu kontrastowemu. Ropień migdałkowy można rozpo-
znać w przypadku wykrycia zbiorników płynu o wzmacniającej 
się po kontraście torebce. Jeśli ropień zajmuje sąsiadującą prze-
strzeń błony śluzowej gardła (przestrzeń przygardłową, zagardło-
wą lub przestrzeń mięśnia żwacza) można użyć terminu „ropień 
okołomigdałkowy”.

Jeśli zmianie w przestrzeni błony śluzowej gardła nie towa-
rzyszą kliniczne objawy zakażenia, ale występują w badaniu ob-
razowym cechy naciekania sąsiadujących struktur, należy wziąć 
pod uwagę ograniczoną grupę guzów złośliwych. Rak płaskona-
błonkowy oraz chłoniak nieziarniczy to najczęstsze złośliwe no-
wotwory przestrzeni błony śluzowej gardła, następny w kolejno-
ści występowania jest rak małych gruczołów ślinowych. Te 
nowotwory biorą początek ze struktur zawartych w przestrzeni 
błony śluzowej gardła.

●  Błona śluzowa → rak płaskonabłonkowy
●  Pierścień limfatyczny gardła → chłoniak nieziarniczy
●  Małe gruczoły ślinowe → rak małych gruczołów ślino-

wych
●  Pozostałość struny grzbietowej → struniak pozakostny
●  Mięsień Zwieracz i dźwigacz podniebienia → mięsak 

prążkowanokomórkowy
Najczęstszą pułapką interpretacyjną związaną z przestrze-

nią błony śluzowej gardła jest określenie przerośniętej tkanki 
migdałka gardłowego jako guza. Nawracające zapalenia migdał-
ków u osób młodych mogą prowadzić do niepokojącego powięk-
szenia migdałka widocznego w TK lub MR. Jeśli wydatna tkanka 
limfatyczna w przestrzeni błony śluzowej gardła nie wykazuje 
cech naciekania sąsiednich struktur, ma „przegrody zapalne” i jest 
opisywana u pacjenta poniżej 20. roku życia, przerost migdałka 
jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem. 

Drugi najczęstszy problem interpretacyjny dotyczy asymetrii 
zachyłka ściany bocznej gardła z powodu otorbionej wydzieliny, 
torbieli zastoinowej bądź nierównomiernie rozłożonej tkanki lim-
fatycznej migdałków. Sugerowanie w takiej sytuacji raka płaskona-
błonkowego naraża pacjenta i klinicystę na niepotrzebne ryzyko. 
Zalecenie dokładnego badania klinicznego i sugestia anatomicznej 
asymetrii zazwyczaj wystarcza do wykluczenia patologii noso-
gardła.

Implikacje kliniczne
Należy pamiętać, że kierujący lekarz klinicysta może zazwy-

czaj bezpośrednio uwidocznić patologiczną zmianę w przestrzeni 
błony śluzowej gardła. Zmiany zachyłka bocznej ściany gardła 

mogą być wyjątkiem od tej reguły. W przypadku raka płaskona-
błonkowego, wygląd zmiany wychodzącej z błony sluzowej jest 
zazwyczaj typowy. Znajomość obrazu klinicznego pozwala na 
bardzo dokładną i właściwą interpretację badania obrazowego.

Jeśli badanie TK lub MR jest wykonywane w celu oceny stop-
nia zaawansowania raka płaskonabłonkowego przestrzeni błony 
śluzowej gardła, opis badania powinien dotyczyć zarówno guza 
pierwotnego (stopień T) jak i węzłów chłonnych (stopień N). Wy-
tyczne AJCC (American Joint Committee on Carncer – Amery-
kański Komitet ds. Raka) z 2010 roku, które określają stopnie T 
i N dla poszczególnych lokalizacji guza w obrębie gardła, są obo-
wiązujące dla radiologa opisującego tego typu badania. Znajo-
mość dróg rozprzestrzeniania się SCCa z przestrzeni błony śluzo-
wej gardła w zależności od miejsca wyjścia również ułatwia 
precyzyjne opisanie badania.

Rak nosogardła (NPCa) z powodu bliskości podstawy czaszki 
rozprzestrzenia się szybko do struktur wewnątrzczaszkowych. 
Środkowa blaszka powięzi głębokiej szyi i powięź gardłowo-pod-
stawna ułatwiają bezpośrednie naciekanie stoku, zatok klinowych 
i otworu poszarpanego. W momencie nacieku otworu poszarpa-
nego guz dochodzi do przednio-przyśrodkowego odcinka tętnicy 
szyjnej wewnętrznej. Okołonaczyniowe rozprzestrzenianie się 
guza powoduje zajęcie zatoki jamistej. Z powodu bliskości prze-
strzeni naczyń szyjnych i zachyłka ściany bocznej gardła, w przy-
padku raka tej okolicy prawdopodobny jest naciek tętnicy szyjnej 
wewnętrznej i nerwów czaszkowych IX–XII.

Wybrane piśmiennictwo
1.  Parker GD et al: The pharyngeal mucosal space. Semin Ultrasound CT 

MR. 11(6):460-75, 1990
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PRZESTRZEŃ BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA: OMÓWIENIE

(U góry) Schemat w płaszczyźnie osiowej części przestrzeni błony śluzowej gardła (na niebiesko) na poziomie nosogardła przedstawia występujące 
w tej części struktury: mięśnie górny zwieracz gardła i dźwigacz podniebienia miękkiego oraz chrzęstne zakończenie trąbki Eustachiusza (wał trąbkowy). 
Dźwigacz podniebienia miękkiego i trąbka Eustachiusza wnikają do przestrzeni błony śluzowej gardła przez zatokę Morgagniego, w części górnej powięzi 
gardłowo-podstawnej. Środkowa blaszka powięzi głębokiej szyi stanowi obwodowe ograniczenie przestrzeni błony śluzowej gardła. Przestrzeń zagardłowa 
znajduje się za PMS, a przestrzeń przygardłowa jest położona bocznie względem PMS. (U dołu) schemat przestrzeni błony śluzowej w części ustnej gardła 
(na niebiesko) w płaszczyźnie osiowej – obraz z góry – przedstawia mięsień górny zwieracz gardła, łuki podniebienne, migdałki podniebienne i migdałek 
językowy. Środkowa blaszka powięzi głębokiej szyi stanowi obwodowe ograniczenie przestrzeni. Przestrzeń zagardłowa znajduje się grzbietowo, a prze-
strzeń przygardłowa bocznie do przestrzeni błony śluzowej gardła.

Fałd językowo-nagłośniowy

Dołek podjęzykowy

Migdałek językowy

Łuk podniebienny przedni

Mięsień podniebienno-językowy

Migdałek podniebienny

Łuk podniebienny tylny

Zwieracz górny gardła

Ujście trąbki Eustachiusza

Wał trąbkowy

Mięsień napinacz
podniebienia miękkiego

Mięsień dźwigacz
podniebienia miękkiego

Nerw żuchwowy
(3. gałąź nerwu trójdzielnego)

Zwieracz górny gardła

Przestrzeń błony śluzowej gardła

Przestrzeń mięśnia żwacza

Blaszka środkowa
powięzi głębokiej szyi

Przestrzeń przygardłowa

Przestrzeń naczyń szyjnych

Przestrzeń zagardłowa

Przestrzeń błony śluzowej gardła

Przestrzeń mięśnia żwacza

Blaszka środkowa
powięzi głębokiej szyi

Przestrzeń przygardłowa

Przestrzeń zagardłowa

Przestrzeń potencjalna 

Przestrzeń naczyń szyjnych
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(Po lewej) na obrazie MR w sekwencji 
T2-zależnej w płaszczyźnie osiowej 
widać przestrzeń błony śluzowej gardła 
na poziomie nosogardła. Należy zwrócić 
uwagę na ujście trąbki Eustachiusza  
i wał trąbkowy . Zachyłek ściany 
bocznej gardła jest zapadnięty  i dwie 
powierzchnie błony śluzowej stykają 
się. (Po prawej) Obraz w sekwencji 
T2-zależnej na wysokości części ustnej 
gardła uwidacznia migdałki podnie-
bienne  jako główną strukturę PMS. 
Górny zwieracz gardła  i mięsień 
podniebienno-gardłowy  również są 
widoczne.

(Po lewej) Schemat w płaszczyźnie czo-
łowej przedstawia część nosową i ustną 
przestrzeni błony śluzowej gardła. Nale-
ży zwrócić uwagę na blaszkę środkową 
powięzi głębokiej szyi, która ogranicza 
bocznie część nosową  i część ustną 
PMS . Przestrzenie przygardłowe to 
parzyste tłuszczowe przestrzenie  
położone bocznie od przestrzeni błony 
śluzowej gardła. (Po prawej) W obrazie 
MR w sekwencji T1-zależnej FS widać 
prawidłowo wzmacniającą się błonę 
śluzową. Należy zwrócić uwagę na wał 
trąbkowy (chrzęstna część trąbki Eusta-
chiusza)  i zachyłek ściany bocznej 
gardła .

(Po lewej) Schemat podstawy czaszki 
z dołu uwidacznia obszar styczności 
podstawy czaszki z przestrzenią błony 
śluzowej gardła (kolor niebieski), obej-
mujący podstawne części kości klinowej 
i potylicznej. Oba otwory poszarpane 

 znajdują się w tym obszarze.
(Po prawej) schemat nosogardła 
w płaszczyźnie osiowej przedstawia 
typowy guz PMS. Zmiana wpukla się 
do światła dróg oddechowych  
i przemieszcza odśrodkowo w kierunku 
bocznym przestrzeń przygardłową . 
Należy zwrócić uwagę na bliskość prze-
strzeni naczyń szyjnych  z nerwami 
czaszkowymi IX–XII.
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TORBIEL TORNWALDTA

Najważniejsze informacje
Terminologia
●  Łagodny, rozwojowy guz – torbiel linii środkowej pokryta 

z przodu błoną śluzową i ograniczona od tyłu mięśniem dłu-
gim szyi

Obrazowanie
●  Jednorodny wysoki sygnał w obrazach T2-zależnych,, zmia-

na dobrze odgraniczona od otaczających struktur
●  Możliwe jest minimalnie silniejsze wzmocnienie ściany tor-

bieli

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
●  Zapalenie migdałka 
●  Torbiel zastoinowa przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Rak nosogardła

Patologia
●  Torbiel Tornwaldta jest pozostałością struny grzbietowej, 

miejscem jej styku z endodermą gardła pierwotnego w życiu 
zarodkowym

Zagadnienia kliniczne
●  Najczęściej występująca zmiana przestrzeni błony śluzowej 

gardła, wykrywana w 4% przypadków w sekcji zwłok
●  Widoczna w ok. 5% rutynowych badań MR mózgowia
●  Zazwyczaj bezobjawowa i wykrywana przypadkowo 
●  Rzadko przewlekle zapalna, duża torbiel (> 2 cm) okresowo 

powoduje nieprzyjemny zapach i smak w ustach

Zalecenia diagnostyczne
●  Jeśli naciek obejmuje mięśnie przedkręgowe, należy brać pod 

uwagę raka nosogardła

(Po lewej) T1-zależny obraz MR 
w płaszczyźnie strzałkowej u pacjenta 
z torbielą Tornwaldta średniej wielkości 

. Torbiel jest nieznacznie hiperin-
tensywna prawdopodobnie w związku 
ze zwiększonym stężeniem białka. Wi-
doczne są subtelne przegrody wewnątrz 
torbieli . (Po prawej) W obrazie MR 
FS w płaszczyźnie czołowej przez przy-
sadkę u tego samego pacjenta widać nie 
wzmacniającą się torbiel Tornwaldta  
wewnątrz wzmacniającej się nosowej 
części przestrzeni błony śluzowej gardła. 

(Po lewej) W T1-zależnym obrazie MR 
w płaszczyźnie osiowej widać hipoin-
tensywną (w związku z białkową za-
wartością) torbiel Tornwaldta  w linii 
środkowej części nosowej przestrzeni 
błony śluzowej gardła. Torbiele Torn-
waldta często dają wyższy sygnał, gdy 
zawartość jest bardziej wodnista. Należy 
zwrócić uwagę na dyskretne odgrani-
czenie pomiędzy torbielą a mięśniami 
głębokimi, wskazujące na śluzówko-
we położenie torbieli. (Po prawej) 
W T1-zależnym obrazie MR C+ z satu-
racją tłuszczu, w płaszczyźnie osiowej, 
widać klasyczną, małą, nie wzmacniają-
cą się torbiel Tornwaldta . Powierzch-
nia błony śluzowej ulega wzmocnieniu 

 i jest widoczna jako cienka biała 
linia.
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TORBIEL TORNWALDTA

TERMINOLOGIA
Skróty
●  Torbiel Tornwaldta (TC)

Synonimy
●  Kieszonka nosogardła, kieszonka gardłowa, torbiel Tornwaldta

Definicje
●  Łagodny, rozwojowy guz – torbiel linii środkowej pokryta 

z przodu błoną śluzową i ograniczona od tyłu mięśniem długim 
szyi

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
●  Najbardziej charakterystyczny objaw
  ○  Dobrze odgraniczona od otoczenia torbiel nosogardła na 

ścianie tylnej, w linii środkowej, pomiędzy mięśniami przed-
kręgowymi

●  Wielkość
  ○  Rozmiary torbieli Tornwaldta wahają się od kilku milime-

trów do 2–3 cm średnicy
●  Morfologia
  ○  Okrągła lub owalna zmiana

Zmiany w badaniu TK
●  TK
  ○  Dobrze odgraniczona torbiel położona w linii środkowej na 

tylnej ścianie nosogardła, o niskiej gęstości
●  TK C+ 
  ○  Torebka może ulegać wzmocnieniu, ale sama zawartość tor-

bieli nie wzmacnia się

Zmiany w badaniu MR
●  Obrazy T1-zależne
  ○  Torbiel nosogardła, w linii środkowej, o umiarkowanym lub 

wysokim sygnale w zależności od zawartości białka we wnę-
trzu torbieli

●  Obrazy T2-zależne 
  ○  Jednorodny wysoki sygnał torbieli nosogardła, zmiana do-

brze odgraniczona 
  ○  Niższy sygnał w sekwencji T2-zależnej możliwy przy wyso-

kiej zawartości białka wewnątrz torbieli
●  Obrazy T1-zależne C+ 
●  Może być minimalne wzmocnienie ściany torbieli

Zalecenia dotyczące obrazowania
●  Najlepsza metoda obrazowania
  ○  Łatwo wykrywalne i diagnozowane w obrazach MR w se-

kwencji T2-zależnej

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Zapalenie migdałka 
●  W obrazach T2-zależnych wysoki sygnał w tkankach miękkich 

wypełniający błonę śluzową nosogardła, o nieostrym odgrani-
czeniu

Torbiel zastoinowa przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Często mnogie zmiany zachyłków bocznej ściany gardła, hi-

perintensywne w obrazach T2-zależnych

Łagodny guz mieszany przestrzeni błony
śluzowej gardła
●  Rzadki; dobrze odgraniczona, wzmacniająca się po kontraście 

masa

Rak nosogardła
●  Masa w przestrzeni błony śluzowej nosogardła, o cechach na-

ciekania okolicznych struktur

●  W obrazach T2-zależnych umiarkowany sygnał, rozlane wzmoc-
nienie z wyjątkiem obszarów martwicy

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
●  Embriologia
  ○  Torbiel Tornwaldta jest pozostałością struny grzbietowej, 

w miejscu jej połączenia z endodermą gardła pierwotnego 
w życiu zarodkowym

  ○  Jeśli w miejscu zetknięcia się dojdzie do zrośnięcia, wów-
czas tworzy się mały uchyłek pokryty błoną śluzową, w cza-
sie gdy struna grzbietowa wnika do stoku

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
●  Gładka, przezroczysta torbiel, jeśli niezainfekowana
●  Grubościenna, jeśli uległa nadkażeniu

Cechy mikroskopowe
●  Wyściółka torbieli: nabłonek oddechowy, niewiele lub brak 

tkanki limfatycznej w ścianie torbieli
●  Płyn torbieli: zazwyczaj z wysokim stężeniem białka

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
●  Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Rzadko objawowa
●  Zespół Tornwaldta (rzadki)
  ○  Przewlekle zakażona, duża torbiel (> 2 cm)
  ○  Powoduje okresowy przykry zapach i smak w ustach

Charakterystyka demograficzna
●  Wiek
  ○  Najczęściej u młodych dorosłych
●  Epidemiologia
  ○  Najczęstsza zmiana przestrzeni błony śluzowej nosogardła, 

wykrywana w 4% przypadków w sekcji zwłok
  ○  Wykrywana w ok. 5% rutynowych badań MR mózgowia

Naturalny przebieg i rokowanie
●  Przypadkowo wykrywana w MR, bez znaczenia klinicznego

Leczenie
●  Bezobjawowa torbiel nie wymaga leczenia
●  Przewlekle zainfekowana, bolesna zmiana leczona przez wy-

cięcie

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do zapamiętania
●  Torbiel Tornwaldta, jeśli torbiel nosogardła, w linii środkowej, 

o wysokiej intensywności sygnału w obrazach T2-zależnych 
MR

Kluczowe wskazówki diagnostyczne
●  Torbiel Tornwaldta wykrywana w rutynowych MR mózgowia 

nie ma żadnego znaczenia klinicznego

Wskazówki dotyczące opisu
●  Jeśli występuje naciek mięśni przedkręgowych, należy rozwa-
żyć rak nosogadła

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1.  Moody MW et al: Tornwaldt’s cyst: incidence and a case report. Ear 

Nose Throat J. 2007 Jan;86(1):45-7, 52. Erratum in: Ear Nose Throat 
J. 86(3):129, 2007

2.  Ikushima I et al: MR imaging of Tornwaldt’s cysts. AJR Am J Roe-
ntgenol. 172(6):1663-5, 1999

3.  Ford WJ et al: Thornwaldt cyst: an incidental MR diagnosis. AJNR 
Am J Neuroradiol. 8(5):922-3, 1987
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TORBIEL ZASTOINOWA PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

Najważniejsze informacje
Terminologia
●  Torbiel zastoinowa (RC) przestrzeni błony śluzowej gardła 

(PMS)
●  Synonimy: pozapalna torbiel, torbiel migdałkowa
●  Torbiel zastoinowa: łagodna, bezobjawowa torbiel przestrze-

ni błony śluzowej gardła

Obrazowanie
●  Torbiel zastoinowa w części nosowej lub ustnej PMS
  ○  Zazwyczaj < 1 cm
  ○  Gładka, dobrze odgraniczona, okrągła bądź owalna
  ○  Gruszkowaty kształt, jeśli położona w zachyłku ściany 

bocznej gardła
  ○  Dyskretna granica między torbielą a mięśniem zwieraczem 

gardła 
●  Torbiel prosta w TK lub MR
  ○  T2-zależne obrazy MR: jednorodnie hiperintensywna tor-

biel błony śluzowej
  ○  TK lub MR: bez istotnego wzmocnienia ściany

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
●  Torbiel pasma tarczowo-językowego w otworze ślepym
●  Torbiel Tornwaldta
●  Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Wrodzona torbiel dolinki dołka podjęzykowego

Zagadnienia kliniczne
●  Przypadkowo wykrywana zmiana widoczna na najniższych 

skanach w rutynowych badaniach MR mózgowia
●  Torbiel w zachyłku bocznej ściany gardła może powodować 

niedrożność trąbki Eustachiusza i wysiękowe zapalenie ucha 
środkowego 

●  Często przypadkowo wykrywana w badaniach MR mózgo-
wia lub kręgosłupa szyjnego

Zalecenia diagnostyczne
●  Ważne jest, aby torbiel zastoinową PMS traktować jako zmia-

nę nie wymagającą interwencji

(Po lewej) W obrazie T1-zależnym 
MR, w płaszczyźnie strzałkowej, przed 
podaniem kontrastu, widać charaktery-
styczną gładką torbiel zastoinową  
w zachyłku bocznej ściany gardła.
Ta zmiana przypomina torbiel Torn-
waldta, ale obrazy w płaszczyźnie 
osiowej pokazują, że torbiel nie jest 
położona w linii środkowej. (Po prawej) 
T1-zależny obraz MR przed podaniem 
kontrastu w płaszczyźnie osiowej u tego 
samego pacjenta ukazuje charaktery-
styczną, gruszkowatą torbiel zastoinową 

 w zachyłku bocznej ściany gardła. 
Należy zwrócić uwagę na wysoki sygnał 
wewnątrz torbieli, co wskazuje na za-
wartość krwotoczną bądź wysokobiał-
kową.

(Po lewej) W T2-zależnym obrazie MR 
w płaszczyźnie osiowej widoczne są 
obustronne torbiele zastoinowe noso-
gardła , większa po stronie prawej. 
Należy zauważyć, że mała lewostronna 
torbiel jest wielokomorowa. (Po prawej) 
skan TK C+ w płaszczyźnie osiowej na 
poziomie nasady języka u dorosłego 
pacjenta uwidacznia torbiel zastoinową 
dołka podjęzykowego po stronie prawej 

. Dołek podjęzykowy po stronie lewej 
jest częściowo wypełniony wzmacnia-
jącym się migdałkiem językowym . 
Torbiel przewodu tarczowo-językowego 
na poziomie otworu ślepego byłaby zlo-
kalizowana bardziej pośrodkowo i nie 
wypełniałaby dołka podjęzykowego.
Ta zmiana jest zasadniczo odmienna od 
wrodzonej torbieli dołka podjęzykowego 
u noworodków.
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TORBIEL ZASTOINOWA PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

TERMINOLOGIA
Skróty
●  Torbiel zastoinowa (RC) przestrzeni błony śluzowej gardła 

(PMS)

Synonimy
●  Torbiel pozapalna, torbiel migdałkowa

Definicje
●  Torbiel zastoinowa: łagodna, bezobjawowa torbiel PMS

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
●  Najbardziej charakterystyczny objaw
  ○  Torbiel prosta w przestrzeni błony śluzowej gardła uwidocz-

niona w TK lub MR
●  Położenie
  ○  Torbiel zastoinowa przestrzeni błony śluzowej gardła w czę-

ści nosowej lub ustnej gardła
  ○  Często w zachyłku bocznej ściany nosogardła, lecz może 

występować w każdym miejscu na powierzchni PMS
●  Wielkość
  ○  Zazwyczaj < 1 cm
  ○  Sporadycznie bardzo duże > 1 cm
●  Morfologia
  ○  Gładka, dobrze odgraniczona, okrągła bądź owalna
  ■  Gruszkowaty kształt, jeśli położona w zachyłku bocznej 

ściany nosogardła
  ○  Zazwyczaj pojedyncza, sporadycznie mnogie bądź wieloko-

morowe

Zmiany w badaniu TK
●  TK
  ○  Niskiej gęstości torbiel PMS, która nie szerzy się w głąb ota-

czających struktur
●  TK C+
  ○  Bez istotnego wzmocnienia ściany

Zmiany w badaniu MR
●  Obrazy T1-zależne
  ○  Trudna do wykrycia, jeśli wypełniona płynem, intensywność 

sygnału równa tkance mięśniowej
  ○  Często nieco wyższa intensywność sygnału niż w mięśniach 

z powodu białkowej zawartości 
●  Obrazy T2-zależne
  ○  Jednorodnie hiperintensywna powierzchowna śluzowa torbiel
  ○  Dyskretne odgraniczenie między torbielą a mięśniem zwie-

raczem gardła
●  Obrazy T1-zależne C+
  ○  Bez istotnego wzmocnienia ściany

Zalecenia dotyczące obrazowania
●  Najlepsza metoda obrazowania
  ○  Obrazy T2-zależne MR przestrzeni błony śluzowej gardła 

najlepiej pokazują torbiel zastoinową
●  Zalecenia dotyczące protokołu
  ○  Obrazy T2-zależne MR w płaszczyźnie osiowej i czołowej 

są jednoznaczne diagnostycznie

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Torbiel przewodu tarczowo-językowego
na poziomie otworu ślepego
●  Łagodna, zarodkowa pozostałość przewodu tarczowo-języko-

wego występująca w otworze ślepym

Torbiel Tornwaldta
●  Łagodna, zarodkowa pozostałość struny grzbietowej, w linii 
środkowej w przestrzeni błony śluzowej nosogardła

Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Lita, jednorodnie wzmacniająca się zmiana PMS

Wrodzona torbiel dołka podjęzykowego
●  Wrodzona torbiel dołka podjęzykowego u noworodków

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
●  Etiologia
  ○  Pierwotnie pozapalna

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
●  Miękka, niewielka torbiel leżąca na powierzchni błony śluzo-

wej części nosowej lub ustnej gardła

Cechy mikroskopowe
●  Torbiel wyścielona nabłonkiem, wypełniona treścią surowiczą
●  Rzadko torbiel zawiera treść białkową bądź produkty rozpadu 

krwi

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
●  Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Przypadkowa zmiana PMS zazwyczaj wykrywana na naj-

niższych skanach rutynowych badań MR mózgowia
  ○  Torbiel w zachyłku bocznej ściany nosogardła może powo-

dować niedrożność ujścia trąbki Eustachiusza i powodować 
wysiękowe zapalenie ucha środkowego

  ○  Rzadko występujące duże torbiele mogą wywoływać dysfagię

Charakterystyka demograficzna
●  Wiek
  ○  Zazwyczaj wykrywana u dorosłych
●  Epidemiologia
  ○  Częsta przypadkowo wykrywana zmiana w badaniach MR 

mózgowia lub odcinka szyjnego kręgosłupa

Naturalny przebieg i rokowanie
●  Wykrywana przypadkowo, bez progresji do postaci objawowej 

Leczenie
●  Rzadkie duże i objawowe torbiele usuwane są przez wycięcie

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
●  Jeśli torbiel jest w linii środkowej – torbiel Tornwaldta, nie tor-

biel zastoinowa

Kluczowe wskazówki interpretacyjne
●  Ważne jest, aby torbiel zastoinową PMS traktować jako zmianę 

nie wymagającą interwencji

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1.  Woodfi eld CA et al: Pharyngeal retention cysts: radiographic fi ndings 

in seven patients. AJR Am J Roentgenol. 184(3):793-6, 2005
2.  Yousem DM et al: Oral cavity and pharynx. Radiol Clin North Am. 

36(5):967-81, vii, 1998
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ZAPALENIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

Najważniejsze informacje
Terminologia
●  Zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie migdałków 

i gardła
  ○  Ropowica migdałkowa/okołomigdałkowa
  ○  Migdałkowe/okołomigdałkowe zapalenie tkanki łącznej
●  Ostre, nieropne zapalenie migdałków podniebiennych

Obrazowanie
●  Obustronne > jednostronne powiększenie migdałków ze zmien-

ną gęstością/intensywnością/stopniem wzmocnienia 
●  TK C+ służy do odróżnienia ostrego zapalenia migdałków od 

ropnia migdałkowego/okołomigdałkowego (TA/PTA)
  ○  Wyraźnie uformowana torebka ropnia i jednorodna obniżo-

na gęstość w PTA/TA
●  Prążkowany wzór wzmocnienia wewnętrznego (objaw „pa-

sów tygrysa”) jest względnie swoisty dla nieropnego zapale-
nia migdałków

●  Często reaktywna adenopatia

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
●  Ropień migdałkowy/okołomigdałkowy
●  Asymetryczna wyniosłość tkanki chłonnej
●  Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
●  Chłoniak nieziarniczy przestrzeni błony śluzowej gardła

Patologia 
●  Najczęściej wtórne do zakażenia wirusowego dróg oddecho-

wych
●  30–40% bakteryjne: najczęściej z grupy A paciorkowców 
β-hemolizujących

Zagadnienia kliniczne
●  Dzieci i młodzi dorośli
  ○  > 6 milionów wizyt rocznie dotyczących dzieci < 15. roku 

życia 

Zalecenia diagnostyczne
●  Prążkowany wzór wzmocnienia i brak wyraźnej torebki wy-

kluczają ropnia migdałkowego/okołomigdałkowego

(Po lewej) Na skanie TK C+ w płasz-
czyźnie osiowej widać obustronne 
powiększenie migdałków podniebien-
nych i wyraźnie prążkowany wzór 
wzmocnienia, co odpowiada zapaleniu 
migdałków . Należy zwrócić uwagę 
na odczynowy węzeł chłonny grupy II 
po stronie lewej . (Po prawej) Na 
skanie TK C+ w płaszczyźnie osiowej 
widać powiększenie migdałków podnie-
biennych i wzmocnienie wyraźniejsze 
po stronie prawej . Należy zwrócić 
uwagę na nieostro odgraniczone ognisko 
o obniżonej gęstości w prawym dole 
migdałkowym, odpowiadające ropowicy 
okołomigdałkowej . 

(Po lewej) Na skanie TK C+w płasz-
czyźnie czołowej widać powiększony 
lewy migdałek o obnizonej densyjności, 
z obwodowym wzmocnieniem .
Smugowate centralne wzmocnienie po-
maga w odróżnieniu od ropnia migdał-
kowego. Biopsja nie wykazała obecności 
treści ropnej. (Po prawej) W obrazie 
T1-zależnym MR C+ FS w płaszczyźnie 
osiowej widoczne jest obustronne po-
większenie migdałków podniebiennych 
oraz wyraźne wzmocnienie kontrastowe 

. Niewielkie obszary niskiej intensyw-
ności sygnału  odpowiadają podślu-
zówkowemu obrzękowi/wysiękowi.
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ZAPALENIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

TERMINOLOGIA
Synonimy
●  Zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie migdałków 

i gardła
  ○  Ropowica migdałkowa/okołomigdałkowa
  ○  Migdałkowe/okołomigdałkowe zapalenie tkanki łącznej

Definicje
●  Ostre, nieropne zapalenie migdałków podniebiennych

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
●  Najbardziej charakterystyczny objaw
  ○  Obustronne powiększenie migdałków o zróżnicowanej gę-

stości/wzmocnieniu
  ■  Należy różnicować z ropniem migdałkowym/okołomig-

dałkowym, które objawiają się jako dobrze uformowana 
torebka z zawartością o jednolitej niskiej gęstości 

  ■  Prążkowany wzór wzmocnienia (objaw „pasów tygrysa”) 
jest względnie swoisty dla nieropnego zapalenia migdał-
ków

●  Położenie
  ○  Boczna ściana części ustnej gardła
  ■  Może być związane z powiększeniem migdałków podnie-

biennych/językowych
●  Wielkość
  ○  Obustronne powiększenie częstsze niż jednostronne

Zalecenia dotyczące obrazowania
●  Najlepsza metoda obrazowania
  ○  TK w celu różnicowania z ropniem migdałkowym/około-

migdałkowym 
  ○  USG jamy ustnej można stosować do określenia granic rop-

nia, choć znaczenie tej metody w ocenie podśluzówkowego 
szerzenia się zmiany jest ograniczone 

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Ropień migdałkowy/okołomigdałkowy
●  Dobrze widoczna torebka i obniżenie gęstości w centralnej 

części zmiany

Asymetria/wyniosłość migdałka podniebiennego
●  Brak wzmocnienia i typowego przebiegu klinicznego

Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
●  Starsza grupa wiekowa
●  Przebieg podostry, objawy nie związane z infekcją

Chłoniak nieziarniczy przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Jednorodne wzmocnienie, cechy podostrego zapalenia

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
●  Etiologia
  ○  Najczęściej wtórne do infekcji wirusowej dróg oddechowych
  ■  Adenowirus, wirus grypy, wirus paragrypy, rhinowirus, 

RSV
  ○  30–40% pochodzenie bakteryjne: najczęściej z grupy A pa-

ciorkowców β-hemolizujących 
  ■  Sporadycznie Neisseria, Arcanobacterium, Mycoplasma, 

Chlamydia

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
●  Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Obrzęk migdałków, zaczerwienienie, wysięk
  ■  Typowo obustronnie; jednostronne przemieszczenie mig-

dałka związane najczęściej z ropniem okołomigdałko-
wym

  ○  Gorączka, ból gardła
  ■  Świszczący oddech, ból w czasie przełykania, utrudnione 

połykanie, szczękościsk wskazują na poważne zapalenie 
i upośledzenie drożności dróg oddechowych

Charakterystyka demograficzna
●  Wiek
  ○  Dzieci i młodzi dorośli
●  Epidemiologia
  ○  Jedna z częstszych chorób infekcyjnych spotykanych w prak-

tyce pediatrycznej i lekarzy rodzinnych
  ■  > 6 milionów wizyt lekarskich rocznie stanowią dzieci

< 15. roku życia

Naturalny przebieg i rokowanie
●  Rodzaje chorób migdałków: ostre zapalenie, nawracające ostre 

zapalenia, przewlekłe zapalenie, przerost migdałków podnie-
biennych upośledzający drożność dróg oddechowych

●  Powikłania odległe: szkarlatyna, gorączka reumatyczna, kłę-
buszkowe zapalenie nerek

●  Powikłania miejscowe: ropień okołomigdałkowy, ropień przy-
gardłowy, zapalenie tkanki łącznej ± ropień przestrzeni zagard-
łowej

  ○  Rzadko zespół Lemierre’a (septyczne zakrzepowe zapalenie 
żyły szyjnej wewnętrznej i ropnie przerzutowe), zstępujące 
zapalenie śródpiersia

Leczenie
●  Antybiotyki
  ○  W związku z przeważającą etiologią wirusową, niektórzy 

zalecają obserwację
●  Tonsillektomia może być wykonana w przypadkach nawraca-

jących ostrych zapaleń bądź przewlekłego zapalenia

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Kluczowe wskazówki interpretacyjne
●  Prążkowany wzór wzmocnienia przemawia za ostrym zapale-

niem migdałków podniebiennych
  ○  Różnicowanie z ropniem migdałkowym/okołomigdałko-

wym na podstawie wyraźnie widocznej torebki i jednorodnie 
obniżonej gęstości w centrum zmiany

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1.  Suzumoto M et al: A scoring system for management of acute pharyn-

go-tonsillitis in adults. Auris Nasus Larynx. 36(3):314-20, 2009
2.  Pinto A et al: Infections of the neck leading to descending necrotizing 

mediastinitis: Role of multi-detector row computed tomography. Eur
J Radiol. 65(3):389-94, 2008

3.  Bayar Muluk N et al: Evaluation of acute trismus by MRI: a case re-
port. Bilateral peritonsillar cellulitis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 
263(12):1139-41, 2006

4.  Brook I et al: Management of group A beta-hemolytic streptococcal 
pharyngotonsillitis in children. J Fam Pract. 55(12):S1-11; quiz S12, 
2006

5.  Van Howe RS et al: Diagnosis and management of pharyngitis in
a pediatric population based on cost-effectiveness and projected health 
outcomes. Pediatrics. 117(3):609-19, 2006

6.  Tewfi k TL et al: Tonsillopharyngitis: clinical highlights. J Otolaryn-
gol. 34 Suppl 1:S45-9, 2005
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ROPIEŃ MIGDAŁKOWY / OKOŁOMIGDAŁKOWY

Najważniejsze informacje
Terminologia
●  Ropień migdałkowy (TA): migdałek podniebienny ropieje, 

powstaje jama ropnia wewnątrz migdałka 
●  Ropień okołomigdałkowy (PTA): ropień szerzy się z migdał-

ka do sąsiadującej przestrzeni przygardłowej (PPS) ± prze-
strzeni mięśnia żwacza (MS) ± przestrzeni ślinianki podżu-
chwowej

Obrazowanie
●  powiększony migdałek, z widocznym obszarem o obniżonej 

gęstości i wzmocnieniem obwodowym (torebka)
●  Ważne jest różnicowanie zapalenia migdałka z ropniem mig-

dałkowym, ponieważ ropień leczy się nacięciem i drenażem
●  Ropień okołomigdałkowy: otaczające tkanki są niewyraźnie 

odgraniczone, kiedy ropień szerzy się do PPS ± MS ± SMS
●  Obustronna odczynowa adenopatia występuje powszechnie 

zarówno u młodzieży, jak i dorosłych
●  TK C+ jest zalecana, zwłaszcza przy szczękościsku

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
●  Wyniosłość/asymetria migdałka
  ○  Powiększenie migdałka; wydatne węzły i migdałek podnie-

bienny
●  Torbiel zastoinowa przestrzeni błony śluzowej gardła
  ○  Ognisko o gęstości płynowej, bez obrzęku
●  Ropień przestrzeni zagardłowej (RPS)
  ○  Przerwanie torebki ropnego węzła w RPS, z rozejściem 

procesu na całą przestrzeń
●  Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła
  ○  Gładka, czasami uszypułowana masa
●  Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
  ○  Guz migdałka z cechami naciekania sąsiednich przestrzeni

Zalecenia diagnostyczne
●  Należy różnicować pomiędzy obrzękiem a ropniem migdał-

kowym/okołomigdałkowym 
●  Trzeba uważnie oceniać obrazy TK C+ pod kątem głęboko 

położonego ropnia okołomigdałkowego

(Po lewej) Na skanie TK C+ w płasz-
czyźnie osiowej widać duży we-
wnątrzmigdałkowy ropień o obniżonej 
gęstości . Zmiana nie szerzy się poza 
torebkę do przestrzeni przygardłowej 

. Lewy migdałek jest uwypuklony 
i ulega wzmocnieniu, bez widoczne-
go ropnia. Należy zwrócić uwagę na 
wysięk w przestrzeni zagardłowej  
(Po prawej) Skan TK C+ w płaszczyź-
nie osiowej ukazuje obustronne ropnie 
wewnątrzmigdałkowe , większy po 
stronie lewej. Należy zwrócić uwagę na 
obustronne uciśnięcie PPS, lecz proces 
zapalny nie szerzy się do okolicznych 
przestrzeni. Drogi oddechowe są szcze-
linowato zwężone . 

(Po lewej) Na skanie TK C+ w płasz-
czyźnie osiowej widoczny jest lewo-
stronny ropień migdałkowy i okołomig-
dałkowy z szerzeniem się przez torebkę 
do mięśnia skrzydłowego przyśrodkowe-
go . Tylna część torebki migdałka jest 
nienaruszona. Należy zwrócić uwagę
na wzmocnienie w minimalnie powięk-
szonym prawym migdałku  bez cech 
ropnia czy ropowicy. (Po prawej) Na TK 
C+ w płaszczyźnie osiowej widoczny 
jest ropień migdałkowy  z niewielkim 
komponentem okołomigdałkowym ; 
proces dochodzi do mięśnia skrzydłowe-
go przyśrodkowego. Mnogie odczynowe 
węzły chłonne różnych rozmiarów są 
dość typowe, zwłaszcza u dzieci i mło-
dych dorosłych.
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ROPIEŃ MIGDAŁKOWY / OKOŁOMIGDAŁKOWY

TERMINOLOGIA
Skróty
●  Ropień migdałkowy (TA), ropień okołomigdałkowy (PTA)

Synonimy
●  Ropień wewnątrzmigdałkowy

Definicje
●  Ropień migdałkowy (TA): migdałek podniebienny ropieje 

i wewnątrz niego powstaje ropień 
●  Ropień okołomigdałkowy (PTA): ropień migdałkowy szerzy 

się do przyległej przestrzeni przygardłowej (PPS) ± przestrzeni 
mięśnia żwacza (MS) ± przestrzeni ślinianki podżuchwowej 
(SMS) 

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
●  Najbardziej charakterystyczny objaw
  ○  Treść płynowa wewnątrz powiększonego migdałka podnie-

biennego z obwodowym wzmocnieniem (torebka)

Zmiany w badaniu TK
●  TK C+
  ○  Powiększony migdałek z centralnie obniżoną gęstością i ob-

wodowym wzmocnieniem
  ■  Różnicowanie obrzęku migdałka i niewielkiego ropnia za 

pomocą TK może być trudne
  ■  Ważne jest odróżnienie ropnia od zapalenia migdałków, 

gdyż ropień leczy się za pomocą nacięcia i drenażu
  ○  Otaczające tkanki mają nieostre obrysy, kiedy ropień szerzy 

się do PPS ± MS ± SMS
  ○  Odczynowa obustronna adenopatia występuje powszechnie 

zarówno u młodzieży, jak i dorosłych

Zmiany w badaniu MR
●  Obrazy T2-zależne
  ○  Hiperintensywny, powiększony migdałek podniebienny 

z obrzękiem sąsiednich przestrzeni
●  Obrazy T1-zależne C+
  ○  Rozlane wzmocnienie migdałków, jeśli występuje stan za-

palny bez wyraźnego ropnia migdałkowego 
  ○  Obwodowe wzmocnienie wokół ropnia

Zmiany w badaniu USG
●  Hipoechogenne ogniska wewnątrz migdałka sugerują obraz 

ropnia wewnątrzmigdałkowego

Zalecenia dotyczące obrazowania
●  Najlepsza metoda obrazowania
  ○  TK jest lepsza od MR; szybsze badanie chorego 

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Wyniosłość/asymetria migdałka podniebiennego
●  Klinicznie – ból gardła bez ostrych dolegliwości, posocznicy 

Torbiel zastoinowa przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Klinicznie bezobjawowa
●  Niewielka przestrzeń płynowa w migdałku bez cech wzmoc-

nienia kontrastowego i obrzęku

Ropień przestrzeni zagardłowej
●  Klinicznie objawia się jako uwypuklenie tylnej ściany gardła 

u dziecka z objawami zakażenia bakteryjnego (zazwyczaj 
u dzieci < 6. roku życia)

●  Ropny węzeł przestrzeni zagardłowej pęka do jej wnętrza

Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Klinicznie: bezobjawowy guz podśluzówkowy
●  O gładkich obrysach, czasami uszypułowany

Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
●  Klinicznie: guz migdałka podniebiennego z owrzodzeniem 

błony śluzowej
●  Słabo odgraniczony guz migdałka z cechami naciekania ota-

czających struktur

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
●  Etiologia
  ○  W trakcie ostrego, wysiękowego zapalenia migdałków pod-

niebiennych dochodzi do kawitacji z nadkażeniem ropnym, 
wytworzeniem ropnia migdałkowego

  ○  ropień pęka do przestrzeni przygardłowej, przestrzeni mięś-
nia żwacza albo przestrzeni ślinianki podżuchwowej, two-
rząc ropień okołomigdałkowy

●  objawy towarzyszące
  ○  Często obustronnie powiększone, odczynowe węzły chłonne 

szyjne

Cechy mikroskopowe
●  Ropień może zawierać różne mikroorganizmy

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
●  Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Gorączka, ból gardła, dysfagia, bolesne i powiększone węzły 

chłonne szyjne
  ○  Inne objawy
  ■  Często szczękościsk i przemieszczenie języczka podnie-

bienia, nawet w przebiegu niepowikłanego zapalenia mig-
dałków podniebiennych

  ■  Przy znacznym szczękościsku wskazana jest diagnostyka 
obrazowa celem wykluczenia ropnia okołomigdałkowego 
i ustalenia rozległości obszaru zakażenia

Charakterystyka demograficzna
●  Wiek
  ○  Zazwyczaj u młodzieży i młodych dorosłych

Leczenie
●  Ropowicę migdałkową i zapalenie tkanki łącznej leczy się an-

tybiotykoterapią w powiązaniu z obserwacją kliniczną
●  Ropień leczy się przez aspirację lub nacięcie i drenaż z anty-

biotykoterapią

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
●  Ropień okołomigdałkowy, jeśli młody dorosły z jednostron-

nym lub obustronnym obrzękiem migdałka i obecnością obsza-
rów o niskiej gęstości wewnątrz migdałka 

Wskazówki dotyczące opisu
●  Interpretacja obrzęku migdałkowego w oparciu o obraz TK C+
  ○  Obrzęk z jednolitym wzmocnieniem lub widocznymi pas-

mami o niskiej gęstości: zapalenie migdałka
  ○  Obrzęk + obszar o niskiej gęstości i wzmocnienie obwodo-

we: ropień migdałkowy 
  ○  Obrzęk migdałka z obszarem o niskiej gęstości i przestrze-

niami płynowymi w PPS, MS albo SMS: ropień migdałkowy 
+ okołomigdałkowy 

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1.  Brook I: Microbiology and management of peritonsillar, retropharyn-

geal, and parapharyngeal abscesses. J Oral Maxillofac Surg. 62(12): 
1545-50, 2004

2.  Schraff S et al: Peritonsillar abscess in children: a 10-year review of 
diagnosis and management. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 57(3): 
213-8, 2001
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ŁAGODNY GUZ MIESZANY PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

Najważniejsze informacje
Terminologia
●  Łagodny guz mieszany (BMT) małych gruczołów ślinowych 

(MSG)
●  Synonim: gruczolak wielopostaciowy

Obrazowanie
●  Podniebienie > > przestrzeń błony śluzowej części ustnej

gardła (migdałek językowy lub podniebienny) > przestrzeń 
błony śluzowej nosogardła

●  Wielkość: różnie, zazwyczaj > 2 cm
●  Kształt: od owalnego do okrągłego, dobrze odgraniczony guz 

bez cech naciekania
●  Objawy MR
  ○  Sygnał w obrazach T2-zależnych zróżnicowany, zazwy-

czaj hiperintensywny w stosunku do tkanki mięśniowej
  ○  W obrazach T1-zależnych C+ charakter wzmocnienia zróż-

nicowany, ale najczęściej widoczne jest jednolite wzmoc-
nienie

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
●  Torbiel zastoinowa przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Torbiel przewodu nosowo podniebiennego (kanału przysiecz-

nego)
●  Rak płaskonabłonkowy przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Chłoniak nieziarniczy przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Nowotwór złośliwy małych gruczołów ślinowych
●  Torbiel przewodu tarczowo-językowego w otworze ślepym

Zagadnienia kliniczne
●  Podśluzówkowy guz podniebienia lub powierzchni gardła

Zalecenia diagnostyczne
●  Łagodny guz mieszany małych gruczołów ślinowych, jeśli 

zmiana położona jest podśluzówkowo i płytko
●  Obrazy T2-zależne MR wielopłaszczyznowe są najlepszą me-

todą obrazowania łagodnych guzów mieszanych

(Po lewej) Na skanie TK C+w płaszczyź-
nie osiowej widoczny jest łagodny guz 
mieszany podniebienia  o gładkich 
brzegach i niskiej gęstości. Bez wywia-
du klinicznego zmiana mogłaby zostać 
łatwo przeoczona. Brak wzmocnienia 
kontrastowego wskazuje, że raczej nie 
jest to rak płaskonabłonkowy. (Po prawej) 
W obrazie T2-zależnym MR w płasz-
czyźnie czołowej widoczny jest niewielki 
łagodny guz mieszany  podniebienia. 
Guz jest położony podśluzówkowo, ale 
powoduje uwypuklenie podniebienia po 
stronie lewej . Guzy przestrzeni błony 
śluzowej gardła są widoczne w badaniu 
klinicznym, diagnostyka obrazowa służy 
do oceny rozległości zmiany. Nawet 
małe łagodne guzy mieszane są łatwe do 
interpretacji w obrazach
T2 zależnych MR w płaszczyźnie prosto-
padłej do zmiany.

(Po lewej) Na obrazie MR T1-zależnym 
w płaszczyźnie strzałkowej bez wzmoc-
nienia kontrastowego widoczny jest 
owalny, o gładkich obrysach łagodny 
guz mieszany , wyrastający z błony 
śluzowej nosogardła i przesuwający 
podniebienie miękkie  (efekt masy). 
(Po prawej) Na obrazie MR w sekwen-
cji T1-zależnej C+ FS w płaszczyźnie 
strzałkowej, u tego samego pacjenta, 
widoczne jest silne, jednolite wzmoc-
nienie guza. Należy zwrócić uwagę na 
charakterystyczny dla guzów łagodnych 
brak naciekania okolicznych struktur (tu: 
mięsień długi głowy)  czy dna zatoki 
klinowej . Zmiana jest w całości 
podśluzówkowa bez cech owrzodzenia 
błony śluzowej, co przemawia przeciw 
rozpoznaniu raka płaskonabłonkowego.
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ŁAGODNY GUZ MIESZANY PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

TERMINOLOGIA
Skróty
●  Łagodny guz mieszany (BMT) małych gruczołów ślinowych 

(MSG)

Synonimy
●  Gruczolak wielopostaciowy

Definicje
●  Łagodny, niejednorodny guz wywodzący się z małych gruczo-
łów ślinowych z elementami naskórkowymi, mioepitelialnymi 
i komórkami zrębu

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
●  Najbardziej charakterystyczny objaw
  ○  Pojedynczy, gładko odgraniczony, podśluzówkowy guz, często 

uszypułowany, jeśli duży
●  Położenie
  ○  Podśluzówkowe, w dowolnym miejscu w górnej części drogi 

oddechowo-pokarmowej
●  Wielkość
  ○  Zróżnicowana, zazwyczaj > 2 cm
●  Morfologia
  ○  Owalny bądź okrągły, dobrze odgraniczony, przesuwalny 

guz bez cech naciekania okolicznych struktur

Zmiany w badaniu TK
●  TK C+
  ○  Dobrze odgraniczona masa podniebienia lub przestrzeni 

błony śluzowej gardła o zróżnicowanym wzmocnieniu 
  ○  Jeśli guz jest w sąsiedztwie kości (np. podniebienie twarde), 

w oknie kostnym TK widoczne modelowanie kości przez 
guz, bez cech destrukcji

Zmiany w badaniu MR
●  Obrazy T2-zależne
  ○  Sygnał T2 zróżnicowany, ale zazwyczaj hiperintensywny 

w stosunku do tkanki mięśniowej
  ○  Dobrze odgraniczony, bez cech naciekania okolicznych 

struktur
●  Obrazy T1-zależne C+
  ○  Zróżnicowane wzmocnienie, najczęściej jednolite

Zalecenia dotyczące obrazowania
●  Zalecenia dotyczące protokołu
  ○  Sekwencja T2-zależna MR jest najlepsza, ponieważ w obra-

zach T1-zależnych łagodny guz mieszany przestrzeni błony 
śluzowej gardła ma często sygnał taki, jak otaczające go bło-
na śluzowa i mięśnie. W badaniu TK z kontrastem guz ma 
densyjność porównywalną z otaczającymi mięśniami. 

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Torbiel zastoinowa przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Obrazowanie: pozapalna torbiel PMS

Torbiel w otworze ślepym przewodu
tarczowo-językowego
●  Obrazowanie: torbiel nasady języka w linii środkowej

Torbiel przewodu nosowo podniebiennego
(kanał przysieczny)
●  Obrazowanie: szczelinowata, ostro odgraniczona torbiel kana-
łu przysiecznego na poziomie podniebienia twardego

Rak płaskonabłonkowy przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Obrazowanie: słabo odgraniczony guz w przestrzeni błony ślu-

zowej gardła z cechami naciekania sąsiednich struktur

Chłoniak nieziarniczy przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Obrazowanie: uwypuklenie migdałków lub asymetria migdał-

ków podniebiennych bądź językowego

Nowotwór złośliwy małych gruczołów ślinowych 
przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Obrazowanie: słabo odgraniczony guz PMS
●  Duża destrukcja kostna, gdy proces zachodzi w małych gruczo-
łach ślinowych podniebienia twardego

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
●  Etiologia
  ○  Łagodny guz samoistnie tworzący się w małych gruczołach 

ślinowych, które fi zjologicznie wyścielają powierzchnię gór-
nego odcinka drogi oddechowo-pokarmowej

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
●  Egzofi tyczna gładka masa wielkości 1–4 cm wystająca do 
światła dróg oddechowych na poziomie gardła 

Cechy mikroskopowe
●  Należy uwidocznić przeplatane elementy tkankowe nabłonka, 

mioepitelialne, komórki zrębu, aby dokonać rozpoznania ła-
godnego guza mieszanego przestrzeni błony śluzowej gardła 

●  W BMT może rozwinąć się proces złośliwy, dotyczy to 2–10% 
przypadków

  ○  Rak z gruczolaka wielopostaciowego jest najczęstszą guzem 
złośliwym

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
●  Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Podśluzówkowy guz podniebienia lub powierzchni błony 

śluzowej gardła

Charakterystyka demograficzna
●  Wiek
  ○  Najczęściej występujący w grupie wiekowej: 30–60 lat
●  Płeć
  ○  M : K = 1 : 2

Naturalny przebieg i rokowanie
●  Wolno rosnący, bezbolesny, łagodny guz
●  Znakomite rokowanie po całkowitej resekcji

Leczenie
●  Całkowita resekcja guza

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
●  Łagodny guz mieszany, jeśli zmiana jest położona podśluzów-

kowo, bez cech naciekania

Kluczowe wskazówki interpretacyjne
●  T2-zależne obrazy MR w wielu płaszczyznach są najlepszą 

metodą obrazowania

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1.  Jansisyanont P et al: Intraoral minor salivary gland neoplasm: a single 

institution experience of 80 cases. Int J Oral Maxillofac Surg. 31(3): 
257-61, 2002
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NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MAŁYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

Najważniejsze informacje
Terminologia
●  Nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych (MSGM) 

przestrzeni błony śluzowej gardła (PMS)
●  Rzadkie, złośliwe guzy wywodzące się z małych gruczołów 
ślinowych w PMS

●  Najczęstsza patologia: rak gruczołowo-torbielowaty (ACCa) 
> > gruczolakorak (ADCa) > > rak śluzowo-nabłonkowy 
(MECa)

Obrazowanie
●  Lokalizacje: jama ustna (podniebienie twarde) > > część 

ustna gardła (podniebienie miękkie, nasada języka) > > jama 
nosowa/zatoki przynosowe

●  Wzmacniająca się po kontraście, naciekająca masa położona 
w przestrzeni błony śluzowej gardła

●  Częste naciekanie podniebienia twardego, podstawy czaszki, 
żuchwy

●  MR: podśluzówkowa masa zazwyczaj o wysokiej intensyw-
ności sygnału w obrazach T2-zależnych

  ○  Wzmocnienie nacieku w sekwencji T1-zależnej z kontra-
stem

  ○  Wytłumienie sygnału tłuszczu (FS) ułatwia ocenę nacieka-
nia okołonerwowego

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
●  Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Rak płaskonabłonkowy przestrzeni błony śluzowej gardła 
  ○  Rak nosogardła
  ○  Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
  ○  Rak płaskonabłonkowy migdałka językowego
●  Chłoniak nieziarniczy przestrzeni błony śluzowej gardła 

Zagadnienia kliniczne
●  Bolesny guz podśluzówkowy powierzchni gardła
●  ACCa często objawia się bólem i neuropatią V2, V3
●  Adenopatia przerzutowa w momencie wykrycia występuje 

rzadko
●  Przerzuty odległe do płuc i kości występują po 5–10 latach

Zalecenia diagnostyczne
●  Do rozważenia: złośliwy nowotwór małych gruczołów ślino-

wych, jeśli w obrazach T2-zależnych hiperintensywna zmia-
na w przestrzeni błony śluzowej gardła wykazuje naciekanie 
kości lub gdy szerzy się okołonerwowo

(Po lewej) Na obrazie MR T2-zależnym 
FS w płaszczyźnie osiowej widoczna jest 
hiperintensywna zmiana ,odpowia-
dająca rakowi śluzowo-nabłonkowemu, 
zajmująca lewy łuk zębowy szczęki 
i boczną część podniebienia twardego. 
Pacjent jest młody, więc węzeł zagardło-
wy  może mieć charakter odczyno-
wy. (Po prawej) Na obrazie MR T2W FS 
w płaszczyźnie osiowej widoczna jest 
względnie hiperintensywna zmiana od-
powiadająca, niewielkiemu rakowi ślu-
zowo-nabłonkowemu , wypełniająca 
przestrzeń tłuszczową lewego policzka. 
Należy zwrócić uwagę na niezmienioną 
tkankę tłuszczową policzka prawego 

. Słabe odgraniczenie brzegów guza 
wskazuje na złośliwy charakter zmiany; 
jednakże poza tym obraz jest nieswoisty.

(Po lewej) Na obrazie MR T2W w płasz-
czyźnie osiowej widoczny jest gruczo-
lakorak  o wysokiej intensywności 
sygnału zajmujący nasadę języka i dno 
jamy ustnej. Należy zwrócić uwagę na 
naciekanie mięśnia bródkowo-języko-
wego . (Po prawej) Na obrazie MR 
T2W C+ FS w płaszczyźnie czołowej 
widoczny jest rak śluzowo-nabłonkowy 

 przestrzeni błony śluzowej gardła na 
poziomie nosogardła. Należy zwrócić 
uwagę na naciek przestrzeni mięśnia 
żwacza z naciekaniem mięśnia skrzy-
dłowego  i destrukcją kostną dna 
środkowego dołu czaszki . Zajęcie 
zatoki jamistej  jest prawdopodobnie 
wynikiem bezpośredniego rozrostu guza.
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NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MAŁYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

TERMINOLOGIA
Skróty
●  Nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych (MSGM) 

przestrzeni błony śluzowej gardła (PMS)

Definicje
●  Rzadkie, złośliwe guzy wywodzące się z małych gruczołów 
ślinowych w przestrzeni błony śluzowej gardła 

●  Najczęstsza patologia: rak gruczołowo-torbielowaty (ACCa) > 
> gruczolakorak (ADCa) > > rak śluzowo-nabłonkowy 
(MECa)

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
●  Najbardziej charakterystyczny objaw
  ○  Ulegający wzmocnieniu kontrastowemu, naciekający guz 

przestrzeni błony śluzowej gardła, często szerzący się w głąb 
sąsiadujących przestrzeni i powięzi

●  Położenie
  ○  Jama ustna (podniebienie twarde) > > część ustna gardła 

(podniebienie miękkie, nasada języka) > > jama nosowa/
zatoki przynosowe

Zmiany w badaniu TK
●  TK C+
  ○  Ulegający wzmocnieniu kontrastowemu, guz na powierzch-

ni gardła o naciekajacym charakterze
  ○  Częste naciekanie podniebienia twardego, podstawy czasz-

ki, żuchwy

Zmiany w badaniu MR
●  Obrazy T1-zależne
  ○  Zmiana zlokalizowana w przestrzeni błony śluzowej gardła, 

zazwyczaj izointensywna w stosunku do tkanki mięśniowej
●  Obrazy T2-zależne
  ○  Zmiana zlokalizowana w przestrzeni błony śluzowej gardła, 

zazwyczaj hiperintensywna w obrazach T2-zależnych
  ○  Masa o niskim sygnale T2 (bogatokomórkowa) zasadniczo 

daje gorsze rokowanie niż guz o wysokim sygnale T2 (ubo-
gokomórkowy)

●  Obrazy T1-zależne C+
  ○  Ulegający wzmocnieniu kontrastowemu guz z naciekaniem 

brzeżnym
  ○  Sygnał wytłumienia tłuszczu umożliwia ocenę okołonerwo-

wego szerzenia się guza
  ■  Złośliwy guz małych gruczołów ślinowych podniebienia 

twardego-miękkiego → nerw podniebienny → nerw V2

Zmiany w badaniach radioizotopowych
●  PET
  ○  Guzy zazwyczaj wykazują wzmożony wychwyt FDG
Zalecenia dotyczące obrazowania
●  Zalecenia dotyczące protokołu
  ○  Zalecane projekcje strzałkowe, czołowe i osiowe dla obra-

zów T2– i T1-zależnych MR C+ z sekwencją wytłumienia 
tłuszczu (FS)

  ○  Masa często szerzy się drogą okołonerwową 
  ■  Należy uwidocznić w badaniu obrazowym nerwy V2 i V3 

na całym przebiegu

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Dobrze odgraniczona, podśluzówkowa masa o bardzo wyso-

kim sygnale T2

Rak płaskonabłonkowy przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Słabo odgraniczona zmiana PMS z cechami naciekania oko-

licznych struktur i adenopatią
●  Przerzuty węzłowe częstsze niż w złośliwych rakach małych 

gruczołów ślinowych 
●  Do rozważenia

  ○  Rak nosogardła
  ○  Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
  ○  Rak płaskonabłonkowy migdałka językowego

Chłoniak nieziarniczy przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Guz limfoidalny migdałka gardłowego, migdałka podniebien-

nego bądź językowego, zazwyczaj o bardzo niskim sygnale
w T2-zależnych obrazach MR

●  Współwystępujące duże węzły chłonne bez cech rozpadu, 
w 50% przypadków

PATOLOGIA
Stopień zaawansowania zmiany i klasyfikacja
●  Stopień zaawansowania uzależniony od lokalizacji anatomicz-

nej: nosowa część gardła, jama ustna, część ustna gardła, zatoki 
przynosowe

Cechy mikroskopowe
●  ACCa: nieotorbiony nowotwór złożony z małych komórek na-

błonkowych wybarwiających sie na ciemno o charakterystycz-
nym „siatkowatym” obrazie

●  ADCa: otorbiony nowotwór złożony z komórek pochodzenia 
gruczołowego

●  MECa: Złożony z mieszanki komórek naskórkowych, śluzo-
wo-wydzielniczych, pośrednich i nabłonkowych

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
●  Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Podśluzówkowa, bolesna masa pod powierzchnią błony ślu-

zowej gardła
  ○  Bardziej inwazyjne guzy, zwłaszcza ACCa, objawiają się 

bólem i neuropatią V2, V3
●  Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Rzadko przerzuty do węzłow chłonnych w momencie wy-

krycia 
  ○  Przerzuty odległe do płuc i kości pojawiają się po 5–10 latach

Charakterystyka demograficzna
●  Wiek
  ○  Przedział: 35–80 lat
●  Epidemiologia
  ○  Rzadkie, w porównaniu z nowotworami złośliwymi dużych 

gruczołów ślinowych (częstość 1/10)

Naturalny przebieg i rokowanie
●  Początkowo wolno rosnące guzy z tendencją do wznowy odle-

głej w czasie
  ○  Rzadko ACCa może rozwinąć się w gruczolaku wieloposta-

ciowym (rak z gruczolaka wielopostaciowego)
●  Przeżycie 5-letnie: 80%
●  Przeżycie 20-letnie: 20%

Leczenie
●  Resekcja chirurgiczna z szerokim marginesem jest leczeniem 

z wyboru
  ○  Stosuje się również pooperacyjną radioterapię

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Wskazówki dotyczące opisu
●  Należy starannie ocenić podniebienie twarde, podstawę czasz-

ki, żuchwę pod kątem naciekania struktur kostnych
●  Okołonerwowe szerzenie się wpływa na rokowanie i leczenie

WYBRANE PIŚMIENNICTWO
1.  Mücke T et al: Advanced malignant minor salivary glands tumors of 

the oral cavity. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
108(1):81-9, 2009

2.  Strick MJ et al: Malignant tumours of the minor salivary glands--a 20 
year review. Br J Plast Surg. 57(7):624-31, 2004
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CHŁONIAK NIEZIARNICZY PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

Najważniejsze informacje
Terminologia
●  Chłoniak nieziarniczy (NHL) przestrzeni błony śluzowej gar-

dła (PMS)
●  Wiele podtypów, w większości B- lub T-komórkowe
●  3 lokalizacje w pierścieniu limfatycznym Waldeyera
  ○  Migdałek gardłowy
  ○  Migdałki podniebienne
  ○  Migdałek językowy

Obrazowanie
●  W TK C+ ulegający minimalnemu wzmocnieniu wypukły 

guz w przestrzeni błony śluzowej gardła, często bez cech głę-
bokiego naciekania

  ○  Towarzyszące NHL powiekszenie węzłów chłonnych wy-
stępuje w 50% przypadków

●  T2 MR: zróżnicowana intensywność sygnału w zależności od 
gęstości utkania komórkowego

  ○  Zazwyczaj umiarkowana intensywność sygnału

Najważniejsze choroby w diagnostyce różnicowej
●  Przerost tkanki limfatycznej migdałków
●  Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła 
●  Rak nosogardła

●  Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
●  Rak płaskonabłonkowy migdałka językowego
●  Nowotwór złośliwy małych gruczołów ślinowych przestrzeni 

błony śluzowej gardła 

Patologia
●  Gdy zlokalizowany w obrębie głowy i szyi, zazwyczaj zajmu-

je pierścień limfatyczny Waldeyera

Zagadnienia kliniczne
●  Zwiększona zapadalność u pacjentów z AIDS, zespołem 

Sjögrena, chorobą Hashimoto, innymi chorobami autoimmu-
nologicznymi

Zalecenia diagnostyczne
●  Należy rozważyć chłoniaka nieziarniczego w przestrzeni bło-

ny śluzowej gardła, jeśli w badaniu obrazowym widoczna jest 
duża masa migdałka gardłowego, migdałka podniebiennego 
lub nasady języka

●  Należy ocenić miejscową rozległość i towarzyszącą adenopa-
tię w celu prawidłowej oceny stopnia zaawansowania i plano-
wania leczenia

(Po lewej) Na skanie TK C+ w płasz-
czyźnie osiowej widoczna jest masa 
o niskiej gęstości  w prawym mig-
dałku. Prawidłowa densyjność tkanki 
tłuszczowej przestrzeni przygardłowej 

 sugeruje brak naciekania przez część 
boczną torebki, ale należy zwrócić 
uwagę na obrzęk mięśni przedkręgo-
wych po stronie prawej  wskazujący 
na naciek szerzący się przez tylną część 
torebki migdałka. (Po prawej) Duży 
egzofityczny, nieznacznie wzmacniający 
się chłoniak nieziarniczy  wychodzą-
cy z lewej części migdałka językowego 
powoduje niemal całkowitą niedrożność 
dróg oddechowych. Należy zwrócić 
uwagę na węzeł chłonny grupy IIa  
bez cech martwicy, co jest charaktery-
styczne dla chłoniaków węzłowych.

(Po lewej) Na obrazie MR T1W w płasz-
czyźnie strzałkowej widoczny jest ma-
sywny guz nosogardła , który sięga
do części ustnej gardła . Niepra-
widłowa intensywność sygnału stoku 

 wskazuje na naciek podstawy 
czaszki. (Po prawej) W obrazie MR 
T2W FS w płaszczyźnie osiowej u tego 
samego pacjenta widoczna jest masa 

 o względnie niskiej intensywności 
sygnału, z naciekiem mięśni przedkrę-
gowych  i przestrzeni przygardłowej 

. Zwraca uwagę płyn w komórkach 
wyrostka sutkowatego, co jest spowodo-
wane naciekiem ujścia gardłowego trąb-
ki Eustachiusza. Rak nosogardła mógłby 
wyglądać dokładnie tak samo w badaniu 
obrazowym.
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CHŁONIAK NIEZIARNICZY PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

TERMINOLOGIA
Skróty
●  Chłoniak nieziarniczy (NHL) przestrzeni błony śluzowej gar-

dła (PMS)

Synonimy
●  Wiele podtypów, najczęściej B- lub T-komórkowe
  ○  Typy B-komórkowe: Burkitta, wielkokomórkowy rozlany, 

grudkowy, wielkokomórkowy immunoblastyczny, komórek 
płaszcza, chłoniak z małych limfocytów (przewlekła bia-
łaczka limfatyczna, CLL), pozawęzłowy chłoniak strefy 
brzeżnej układu MALT

  ○  Typy T-komórkowe: anaplastyczny wielkokomórkowy, pre-
kursorowy T-limfoblastyczny, ziarniniak grzybiasty

Definicje
●  W przestrzeni błony śluzowej gardła znajduje się pierścień lim-

fatyczny Waldeyera
●  3 części pierścienia limfatycznego Waldeyera: migdałek gar-

dłowy, migdałki podniebienne, migdałek językowy

OBRAZOWANIE
Cechy ogólne
●  Najbardziej charakterystyczny objaw
  ○  Duża masa w przestrzeni błony śluzowej gardła ze współist-

niejącą adenopatią szyjną w > 50% przypadków
  ○  Objawy w badaniach obrazowych mogą być identyczne jak 

w raku płaskonabłonkowym przestrzeni błony śluzowej 
gardła 

●  Położenie
  ○  Najczęstsze lokalizacje w PMS
  ■  Migdałek podniebienny > migdałek nosogardła > migda-

łek językowy
  ○  Pozawęzłowy, chłoniak nieziarniczy jest rzadki, ale może 

wystąpić w PMS
●  Wielkość
  ○  Duży, zazwyczaj > 4 cm w momencie wykrycia 
●  Morfologia
  ○  Słabo odgraniczony od otoczenia, najczęściej rozlany guz 

z cechami nacieku sąsiadujących struktur (identyczny obraz 
jak rak płaskonabłonkowy)

  ○  Jednostronny, asymetryczny, gładki guz w migdałku rzadziej 
(obraz podobny do łagodnego guza mieszanego)

Zmiany w badaniu TK
●  TK C+
  ○  Ulegający nieznacznemu wzmocnieniu masywny guz uwy-

puklający się do światła dróg oddechowych w przestrzeni 
błony śluzowej gardła 

  ■  Często bez naciekania sąsiednich przestrzeni
  ○  Towarzyszące powiększenie węzłów chłonnych w 50% 

przypadków
  ■  Węzły zazwyczaj duże, > 2 cm, bez cech martwicy
  ■  Węzły mogą być objęte centralną martwicą w zaawanso-

wanych stadiach NHL
   –  Zwłaszcza NHL związane z AIDS

Zmiany w badaniu MR
●  Obrazy T1-zależne
  ○  Duża masa w przestrzeni błony śluzowej gardła izointen-

sywna w stosunku do tkanki mięśniowej
●  Obrazy T2-zależne
  ○  Zróżnicowanie intensywności sygnału w zależności od gę-

stości utkania komórkowego; zazwyczaj jednorodny umiar-
kowanie intensywny sygnał

  ■  W bogatokomórkowych zmianach zasadniczo mniej in-
tensywny sygnał w obrazach T2-zależnych

  ○  Częste naciekanie sąsiadujących struktur, włącznie z podsta-
wą czaszki, przestrzenią okołokręgosłupową i mięśniami 
przedkręgowymi

●  Obrazy T1-zależne C+
  ○  Ulegająca wzmocnieniu masa migdałka podniebiennego, ję-

zykowego lub gardłowego
  ○  Brak wewnętrznych, wzmacniających się przegród – w od-

różnieniu od łagodnego przerostu tkanki limfatycznej czy 
zapalenia migdałków

Zmiany w badaniach radioizotopowych
●  PET
  ○  NHL cechuje się wzmożonym wychwytem FDG
  ○  PET/TK używane jest do określenia stopnia zaawansowania 

choroby i do oceny wyników leczenia oraz kontroli
  ■  Obniżona czułość PET/TK przy NHL niższego stopnia za-

awansowania

Zalecenia dotyczące obrazowania
●  Najlepsza metoda obrazowania
  ○  PET/TK jako najlepsza metoda do oceny stopnia zaawanso-

wania i kontroli
  ○  TK C+ zalecane jest jako część badania PET/TK
●  Zalecenia dotyczące protokołu
  ○  Obrazowanie (TK bądź MR) powinno objąć cały obszar gło-

wy i szyi od dna siodła tureckiego u góry do obojczyków 
u dołu

  ■  Badanie powinno objąć obszar przestrzeni błony śluzowej 
gardła i uwidocznić wszystkie grupy węzłów chłonnych 
szyi

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Przerost migdałków podniebiennych
●  Pacjenci < 20. roku życia (chłoniak nieziarniczy zazwyczaj

> 40. roku życia)
●  Symetryczne powiększenie tkanki migdałka gardłowego bądź 

migdałków podniebiennych

Łagodny guz mieszany przestrzeni błony śluzowej gardła
●  Dobrze odgraniczony, nieinwazyjny guz PMS

Rak nosogardła
●  Słabo odgraniczona od sąsiednich struktur masa w przestrzeni 

błony śluzowej na poziomie nosogardła
  ○  Często w badaniach obrazowych podobny do NHL
●  Towarzysząca adenopatia, często z martwicą

Rak płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego
●  Guz migdałka podniebiennego o cechach naciekania sąsied-

nich struktur
  ○  Często w badaniach obrazowych podobny do NHL

Rak płaskonabłonkowy migdałka językowego
●  Guz migdałka językowego z cechami naciekania sąsiednich 

struktur
  ○  Często w badaniach obrazowych podobny do NHL

Nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych PMS
●  Mogą być nierozróżnialne od raka płaskonabłonkowego w ob-

rębie głowy i szyi
●  Rzadko dochodzi do przerzutów do węzłów

PATOLOGIA
Ogólna charakterystyka
●  Etiologia
  ○  Pierwotny nowotwór złośliwy układu limfatycznego
  ○  NHL w przestrzeni błoni śluzowej gardła zazwyczaj o po-

chodzeniu B-komórkowym
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CHŁONIAK NIEZIARNICZY PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

●  Genetyka
  ○  Cytogenetyka chłoniaka nieziarniczego jest złożona i zwią-

zana z podtypem chłoniaka
●  Schorzenia współwystępujące
  ○  Zespół Sjögrena i choroba Hashimoto związane z B-ko-

mórkowym pozawęzłowym chłoniakiem strefy brzeżnej ukła-
du MALT

  ○  Posttransplantacyjne zaburzenia limfoproliferacyjne (PTLD) 
związane z jatrogenną immunosupresją stosowaną u pacjen-
tów po przeszczepieniu narządu

  ■  Cała gama zaburzeń, od przerostu tkanki limfatycznej do 
złośliwego NHL

Stopniowanie i klasyfikacja
●  Wyróżniamy dwie grupy pod względem rokowań: łagodne 

i agresywne
●  Do stopniowania klinicznego NHL (I-IV) służy klasyfi kacja 

Ann Arbor
  ○  Stopień I lub IE
  ■  Zajęta pojedyncza grupa chłonna: pierścień limfatyczny 

Waldeyera
  ■  IE: pojedyncza zmiana pozawęzłowa + brak zmian w wę-

złach
  ○  Stopień II lub IIE
  ■  Zajęte ≥ 2 grupy węzłów po tej samej stronie przepony
  ■  IIE: pojedyncza zmiana pozawęzłowa i > 1 powiększony 

węzeł po tej samej stronie przepony
  ○  Stopień III, IIIE i IIIS
  ■  Zajęte ≥ 2 grupy węzłów po obu stronach przepony
  ■  IIIE: ognisko pozawęzłowe z sąsiadującymi węzłami chłon-

nymi
  ■  IIIS: zajęcie śledziony
  ○  Stopień IV: rozlane lub rozsiane zajęcie ≥ 1 narządu (zmiana 

pozawęzłowa) ± zajęcie węzłów chłonnych

Cechy patomorfologiczne i chirurgiczne
●  Miękka, masywna zmiana w przestrzeni błony śluzowej gardła, 

może być podśluzówkowa bądź wrzodziejąca

Cechy mikroskopowe
●  Można spotkać każdy z wzorów i typów komórek chłoniaka 

nieziarniczego 
●  Najczęstszym typem histologicznym jest obraz rozlanych ko-

mórek immunoblastycznych lub komórek typu B
  ○  Badania immunochemiczne różnicują raka płaskonabłonko-

wego nosogardła z NHL
  ■  Antygen leukocytarny (LCA) a cytokeratyna
  ■  NHL immunoblastyczne lub wielkokomórkowe: LCA do-

datnie, cytokeratyna ujemna
  ■  NPC, niezróżnicowany: LCA ujemna, cytokeratyna do-

datnia

ZAGADNIENIA KLINICZNE
Objawy
●  Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ○  Objawy zbliżone do raka płaskonabłonkowego 
  ■  NHL migdałka gardłowego: niedrożność nosa, wysięko-

we zapalenie ucha środkowego
  ■  NHL migdałka podniebiennego lub językowego: ból gard-

ła, ból ucha, guz migdałka
  ○  Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe
  ■  Objawy ogólne takie jak gorączka, pocenie się, utrata masy 

ciała
  ■  Dzieci z dużymi NHL w PMS mogą mieć objawy mecha-

nicznej niewydolności oddechowej
●  Profi l kliniczny

  ○  Najczęstszy obraz: dorosły pacjent z masą w przestrzeni bło-
ny śluzowej gardła i guzem szyi

  ○  Zwiększone ryzyko wystąpienia NHL u pacjentów z zespo-
łem Sjögrena, AIDS, chorobą Hashimoto, innymi chorobami 
autoimmunologicznymi

Charakterystyka demograficzna
●  Wiek
  ○  Częściej u dorosłych niż u dzieci; > 50. roku życia 
●  Płeć
  ○  M : K = 1,5 : 1
●  Epidemiologia
  ○  Chłoniak nieziarniczy występuje pięciokrotnie częściej niż 

ziarnica złośliwa w obrębie głowy i szyi
  ○  35% pozawęzłowych NHL w obrębie głowy i szyi występuje 

w przestrzeni błony śluzowej gardła 
  ○  Przestrzeń błony śluzowej gardła jest najczęstszą pozawę-

złową lokalizacją NHL w obrębie głowy i szyi
  ■  Zajęcie migdałka podniebiennego w 50%
  ■  Zajęcie migdałka gardłowego w 35%
  ■  Zajęcie migdałka językowego w 15%
  ○  50% NHL zlokalizowanych w PMS towarzyszą w momen-

cie wykrycia powiększone węzły chłonne

Naturalny przebieg i rokowanie
●  Rokowanie zależy od stopnia zaawansowania i złośliwości da-

nego typu NHL
  ○  Wysoki stopień zaawansowania, nawracające i rozsiane cho-

roby mają najgorsze rokowanie
  ○  NHL związane z AIDS ma zasadniczo złe rokowanie
●  U 2/3 pacjentów dochodzi do remisji po pierwotnym leczeniu 
  ○  Spośród nich 2/3 pozostaje wyleczonych i nie ma nawrotów
●  75% spośród pacjentów mających nawrót choroby po okresie 

remisji, umiera z powodu chłoniaka nieziarnicznego

Leczenie
●  Uzależnione od klinicznego stopnia zaawansowania i stopnia 

złośliwości danego typu NHL
●  Rozpiętość strategii leczniczych jest bardzo szeroka, od posta-

wy wyczekującej przy typach łagodnych do radiochemioterapii 
w typach agresywnych

●  Odsetek całkowitych remisji i wyleczeń uległ poprawie wraz 
z wprowadzeniem schematów kombinowanej radiochemiote-
rapii

●  Ogólna przeżywalność dla NHL w przestrzeni błony śluzowej 
gardła wynosi 60%

ZALECENIA DIAGNOSTYCZNE
Do rozważenia
●  Chłoniak nieziarniczy w przestrzeni błony śluzowej gardła, 

gdy w badaniu obrazowym widoczny jest duży guz migdałka 
gardłowego, migdałka podniebiennego, migdałka językowego 
(nasady języka) 

Kluczowe wskazówki interpretacyjne
●  Ocena głębokości nacieku jest ważna dla ustalenia rozpozna-

nia, podania prawidłowego stopnia zaawansowania i ewentual-
nego planowania radioterapii

●  Często współwystępuje adenopatia szyjna 
  ○  Należy uwidocznić w badaniu obrazowym cały obszar szyi

Wskazówki dotyczące opisu
●  Należy opisać zarówno pierwotną zmianę PMS, jak i adenopa-

tię ze względu na wagę obu tych zmiennych w ocenie stopnia 
zaawansowania NHL
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CHŁONIAK NIEZIARNICZY PRZESTRZENI BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA

(Po lewej) TK C+ w płaszczyźnie osiowej 
u dziecka z AIDS ukazuje niejednorodne 
wzmocnienie migdałka gardłowego  
w przebiegu chłoniaka nieziarniczego. 
Zwraca uwagę duży zagardłowy węzeł 
chłonny  i prawie całkowita niedroż-
ność dróg oddechowych na poziomie 
nosogardła. Obustronnie wypełnio-
ne płynem zatoki szczękowe i jama 
nosowa. (Po prawej) Na skanie TK C+ 
w płaszczyźnie osiowej widoczny jest 
wieloogniskowy chłoniak nieziarniczy 
z zajęciem prawego migdałka pod-
niebiennego  i powiększony węzeł 
chłonny grupy II  z cechami przerwa-
nia torebki węzła. Adenopatia szyjna wy-
stępuje u ponad 50% pacjentów z NHL 
przestrzeni błony śluzowej gardła.

(Po lewej) Na obrazie MR T2W w płasz-
czyźnie osiowej w sekwencji FS widać 
dobrze odgraniczonego chłoniaka 
nieziarniczego prawego migdałka 
podniebiennego . Niewielki lewy 
migdałek  podniebienny jest prawi-
dłowego rozmiaru jak na osobę dorosłą, 
gdyż tkanka limfatyczna zanika wraz 
z wiekiem. Rak płaskonabłonkowy 
migdałka lub łagodny guz mieszany 
mogłyby wyglądać tak samo, więc tylko 
biopsja mogła potwierdzić rozpozna-
nie NHL. (Po prawej) Na obrazie MR 
T1W C+ w płaszczyźnie osiowej u tego 
samego pacjenta widać jednorodne 
wzmocnienie chłoniaka nieziarniczego 
migdałka podniebiennego . Zapalenie 
migdałków miałoby prążkowany wzór 
wzmocnienia, wewnątrzmigdałkowy ro-
pień cechowałby się centralną martwicą.

(Po lewej) Obraz MR T2W FS w płasz-
czyźnie osiowej ukazuje wieloogni-
skową postać NHL w obu migdałkach 
podniebiennych . Dobrze widoczne 
brzegi wskazują, że cała masa guza 
znajduje się wewnątrz torebki migdałka 
podniebiennego. (Po prawej) Na obrazie 
MR T1W C+ w sekwencji FS, w płasz-
czyźnie osiowej u tego samego pacjenta 
widać dodatkowe ogniska NHL w tkance 
limfatycznej języka po stronie lewej  
i duży martwiczy węzeł w grupie Ib . 
Widoczne są mnogie małe węzły szyjne 

 i tylko badanie metaboliczne, jak np. 
PET/TK może ocenić dokładnie zasięg 
zmian w przebiegu tego chłoniaka.
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