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Summary
Background:

The aim of the study was to determine the usefulness of CT and MR imaging in the preoperative
evaluation of neoplasms of the craniofacial region.

Material/Methods:

The material consisted of 36 cases of primary and recurrent neoplasms of the craniofacial region.
All the patients were treated surgically. CT and/or MR imaging was done in every patient for
preoperative evaluation of soft tissue infiltration, destruction of bone structures, and metastasis
of lymph nodes of the head and neck. The results of these imagings were compared with surgical
evaluations and microscopic examination of postoperative specimens.

Results:

Both CT and MR imaging have high accuracy in evaluating soft tissue infiltration. CT imaging is
much better than MR in evaluating bony destruction. MR imaging is better in evaluating recurrent
tumors, in which CT has very low specificity. MR imaging is the only method for evaluating
infiltration of the central nervous system.

Conclusions:

The authors propose the following diagnostic algorithm: CT imaging for initial evaluation before
treatment, MR imaging in suspected cases of infiltration of the central nervous system, and MR
imaging in recurrent tumors after surgical and radiation treatment.
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Wst´p
Nowotwory regionu twarzoczaszki stanowià oko∏o 5%
wszystkich nowotworów, wyst´pujàcych u ludzi. Z powodu
lokalizacji w obszarze o bardzo skomplikowanej budowie
anatomicznej stanowià du˝y problem diagnostyczny i terapeutyczny.
Ponad 80% nowotworów tego regionu stanowi rak
p∏askonab∏onkowy, wywodzàcy si´ z b∏ony Êluzowej
zatok, jamy nosowej oraz ustnej. Pozosta∏e to ch∏oniaki,

nowotwory gruczo∏ów Êlinowych czy tak rzadkie jak
szpiczak pozaszkieletowy, struniak i inne.
W wi´kszoÊci tych nowotworów podstawowà metodà
leczenia jest zabieg chirurgiczny z doszcz´tnym usuni´ciem
guza. Przed kwalifikacjà do takiego leczenia konieczna
jest dok∏adna ocena rozleg∏oÊci nacieku nowotworowego
oraz naciekanie struktur kostnych, nerwów i naczyƒ, czy
penetracja w kierunku oÊrodkowego uk∏adu nerwowego.
PrzydatnoÊç metod obrazowania do przedoperacyjnej oceny
zmian jest ró˝nie oceniana w piÊmiennictwie [1, 2].
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Celem pracy jest ocena przydatnoÊci badaƒ KT jak MR
w przedoperacyjnej ocenie i kwalifikacji do leczenia nowotworów w tej lokalizacji.

Table 1. Neoplasms of the sinofacial region: microscopic diagnosis.
Tabela 1. Nowotwory regionu twarzoczaszki – rozpoznanie
mikroskopowe.

Materia∏ i metoda

Carcinoma planoepithelliale

29

Adenocarcinoma

1

Z grupy chorych na nowotwór regionu twarzoczaszki, leczonych w Centrum Onkologii w latach 2000-2003
wy∏oniono grup´ 36 osób, u ktorych planowano lecznie
operacyjne (11 kobiet i 25 me˝czyzn) (Tab. 1).

Lejomyosarcoma

1

Osteosarcoma

1

Rhabdomyosarcoma

2

Carcinoma basocellulare

1

Melanoma malignum

1

W przebadanym materiale by∏o 26 guzów pierwotnych
oraz 11 przypaków wznów (u jednego pacjenta diagnozowano 2 kolejne wznowy). Wszyscy chorzy mieli wykonane
badanie KT lub MR przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
W badaniach tych oceniano rozleg∏oÊç nacieku w tkankach
mi´kkich, destrukcj´ struktur kostnych oraz obecnoÊç przerzutów w w´z∏ach ch∏onnych.
Naciek w tkankach mi´kkich dotyczy∏ nacieku w skórze,
tkance podskórnej, tkankach miekkich warg, policzków,
nosa, do∏u skroniowego i podskroniowego, mi´Êni twarzy
i gard∏a, mi´Êni dna jamy ustnej oraz Êcian gard∏a.
Naciek struktur kostnych dotyczy∏ Êcian oczodo∏u, Êcian
i przegród kostnych sitowia, Êcian zatok obocznych nosa,
podniebienia twardego, wyrostków z´bodo∏owych szcz´ki,
wyrostków skrzyd∏owych koÊci klinowych, ˝uchwy, koÊci
gnykowej oraz chrzàstek krtaniowych.
Oceniano w´z∏y ch∏onne przestrzeni przygard∏owej,
dna jamu ustnej, w´z∏y pod˝uchwowe oraz ∏aƒcuchów
szyjnych.
W badaniu MR oceniano równie˝ naciek opon mózgowordzeniowych oraz naciek tkanki mózgowej.

A
Figure 1a. CT – tumor growing around the right mandibula with bone
destruction – leyomyosarcoma regionis mandibulae.
Cervical metastatic lymphnodes of the posterior chain.
Rycina 1a. Badanie KT – guz obrastajàcy prawà po∏ow´ ˝uchwy
z destrukcjà koÊci – leyomyosarcoma regionis mandibulae.
Zmienione przerzutowo w´z∏y ch∏onne szyjne tylne.
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Badanie KT wykonywano w przekrojach poprzecznych
warstwami gruboÊci 5 mm, równoleg∏ymi do podniebienia
twardego pojedynczymi skanami. Badaniem obejmowano
region od chrzàstek krtaniowych do zatok czo∏owych. Po
do˝ylnym wstrzykni´ciu 100–150 ml niejonowego Êrodka
kontrastowego badanie rozpoczynano od chrzàstek krtaniowych w kierunku dog∏owowym.
Badanie MR wykonywano aparatem 2T warstwami
gruboÊci 5 mm w projekcjach poprzecznych, czo∏owych
oraz strza∏kowych w obrazach T1 i T2 – zale˝nych oraz
w obrazach T1 – zale˝nych po podaniu do˝ylnym Êrodka
kontrastowego. W wybranych przypadkach stosowano sekwencje z saturacjà t∏uszczu.
Wyniki uzyskane w badaniach obrazowych porównano
z wynikami podczas zabiegu operacyjnego (opis operacji)
oraz z wynikami histopatologicznymi materia∏u pooperacyjnego.

Wyniki
Obraz nacieku tkanek mi´kkich w nowotworach pierwotnych w badaniu KT by∏ zgodny w 19/20 przypadków.
(tab. 2) W jednym przypadku w badaniu KT oceniono ga∏k´

B
Figure 1b. This same case – tumor is penetrating into cheack.
There are pleomorphic calcification visible within
the tumor.
Rycina 1b. Ten sam przypadek – guz szerzy si´ do tkanek
mi´kkich policzka. Bezpostaciowe zwapnienia
w obr´bie guza.
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Table 2. Efficiency of CT imaging in preoperative evaluation of primary tumors.
Tabela 2. SkutecznoÊç badania KT w przedoperacyjnej ocenie rozleg∏oÊci guzów pierwotnych.

Naciek w tkankach mi´kkich
Destrukcja koÊci
Przerzuty w w´z∏ach ch∏onnych

Badanie KT

Ocena chirugiczna

Badanie patolog.

20/20
1 fa∏szywie poz.

20/20

19/20

11/20

10/20

11/20

7/20
1 fa∏szywie poz.

7/20

6/20

Table 3. Efficiency of MR imaging in preoperative evaluation of primary tumors.
Tabela 3. SkutecznoÊç badania MR w przedoperacyjnej ocenie rozleg∏oÊci guzów pierwotnych.
Badanie MR

Ocena chirurgiczna

Ocena patolog.

Naciek w tkankach mi´kkich

7/7
1 fa∏szywie poz.

7/7

6/7

Destrukcja koÊci

2/7
2 fa∏szywie poz.
1 fa∏szywie neg.

5/7

5/7

Przerzuty w w´z∏ach ch∏onnych

1/7
1 fa∏szywie neg.

2/7

2/7

ocznà jako obj´tà naciekiem nowotworowym. W badaniu
patologicznym naciek przylega∏ jedynie do ga∏ki ocznej od
strony dolnej powieki bez jej naciekania (1 wynik fa∏szywie
pozytywny).
W ocenie destrukcji struktur kostnych badanie KT by∏o
zgodne w 19/20 przypadków (Ryc. 1a,b) (Ryc. 2). Uzyskano
1 wynik fa∏szywie pozytywny w ocenie wyrostka skrzyd∏owego koÊci klinowej, który okaza∏ si´ niezmieniony w badaniu patologicznym (Tab. 2).
W ocenie w´z∏ów ch∏onnych badaniem KT nie wykryto
zmian w 1 w´êle, po∏o˝onym przy Êliniance pod˝uchwowej
(fa∏szywie negatywny) oraz oceniono w 2 przypadkach
w´z∏y odczynowe zapalne jako zmienione przerzutowo
(fa∏szywie pozytywne) (Tab. 2).

Figure 2. CT – tumor infiltrated and destroyed bone of maxilla
– ca planoepithelialae labii superiori.
Rycina 2. Badanie KT – guz niszczàcy i naciekajàcy guzowatoÊç
szcz´ki – ca planoepithelialae labii superiori.

Badaniem MR w zmianach pierwotnych w ocenie nacieku
w tkankach mi´kkich uzyskano 6/7 przypadków wyników
zgodnych z badaniem mikroskopowym (Tab. 3).
W jednym przypadku oceniono zmiany w sitowiu i zatoce
klinowej jako naciek nowotworowy, co w badaniu patologicznym okaza∏o si´ zmianami zapalnymi.
W ocenie destrukcji kostnej wyniki badania MR by∏y
znacznie mniej precyzyjne (Ryc. 3). Uzyskano a˝ 2 wyniki fa∏szywie pozytywne na 7 przypadków oraz 1 wynik
fa∏szywie negatywny (Tab. 3).
W ocenie wznów badanie KT by∏o obarczone du˝ym b∏´dem. A˝ w 2/7 przypadków rozpoznano wznow´, która

Figure 3. MR – enhanced tumor connected with lateral wall of
maxillary sinus with modelling of the wall. The infiltration
of bone wall cannot be excluded.
Rycina 3. Badanie MR – silnie wybarwiajàcy si´ kontrastem guz przy
Êcianie bocznej zatoki szcz´kowej z objawami modelowania
Êciany kostnej – nie mo˝na wykluczyç naciekania Êciany
– rhabdomyosarcoma buccae.
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Table 4. Efficiency of CT imaging in preoperative evaluation of recurrence.
Tabela 4. SkutecznoÊç badania KT w przedoperacyjnej ocenie rozleg∏oÊci wznów.
Badanie KT

Ocena chirurgiczna

Ocena patolog.

Naciek w tkankach mi´kkich

7/7
2 fa∏szywie poz.

7/7

5/7

Destrukcja koÊci

1/7
1 fa∏szywie neg.

1/7

2/7

1/7

1/7

1/7

Przerzuty w w´z∏ach ch∏onnych

usznej. W obu przypadkach zmiany wykryto w okresie
d∏u˝szym ni˝ 6 miesi´cy od zakoƒczenia leczenia i zarówno
obraz kliniczny jak i podczas zabiegu operacyjnego sugerowa∏ wznow´.
W ocenie zmian w w´z∏ach ch∏onnych w przypadkach wznów obraz KT by∏ zgodny z ocenà patologicznà
(Tab. 4).
Badanie MR by∏o bardziej precyzyjne w ocenie wznów.
Poza jednym wynikiem fa∏szywie negatywnym w ocenie
destrukcji kostnej wszystkie pozosta∏e by∏y zgodne z badaniem mikroskopowym (Tab. 5).
W jednym przypadku uda∏o si´ wykryç wznow´ o Êrednicy
nie przekraczajàcej 15 mm, po∏o˝onà blisko blizny pooperacyjnej (Ryc. 4).
Figure 4. MR gradient echo with contrast enhancement – very small
enhanced tumor connected with skin – recurence ca
planoepithelialae.
Rycina 4. MR gradient echo z kontrastem – silnie wybarwiajàcy
si´ drobny guzek zwiàzany ze skórà – wznowa ca
planoepithelialae.

okaza∏a si´ martwicà popromiennà ze zmianami zapalnymi w lo˝y po operacyjnie usuni´tym guzie z nast´powym
uzupe∏niajàcym napromienianiem. W drugim przypadku
by∏ to odczyn zapalny w lo˝y po usuni´tej Êliniance przy-

A
Figure 5a. MR with contrast enhancement – thickening and
enhancement of dura and cerebellar tent – neoplastic
infiltration – ca planoepithelialae maxillae.
Rycina 5a. MR z kontrastem – wyraêne pogrubienie i wzmocnienie
opony twardej i namiotu mó˝d˝ku – naciek nowotworowy
– ca planoepithelialae maxillae.
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W 10 przypadkach badaniem MR oceniano zaj´cie opon
mózgowo-rdzeniowych. (Ryc. 5a,b). Uzyskano 1 wynik
fa∏szywie negatywny – nie wykryto nacieku opony twardej
w przednim dole czaszkowym (Tab. 6).
Naciek tkanki mózgowej stwierdzono w 2 przypadkach co
zosta∏o potwierdzone podczas zabiegu operacyjnego.

B
Figure 5b. MR with contrast enhancement – this same case
– thickening and enhancement of dura of the temporal
bone.
Rycina 5b. MR z kontrastem – ten sam przypadek – zgrubienie
i wzmocnienie opony twardej p∏ata skroniowego.
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Table 5. T Efficiency of MR imaging in preoperative evaluation of recurrence.
Tabela 5. SkutecznoÊç badania MR w przedoperacyjnej ocenie rozleg∏oÊci wznów.
Badanie MR

Ocena chirurgiczna

Ocena patolog.

3/3

3/3

3/3

0/3
1 fa∏szywie neg.

0/3

1/3

0/3

0/3

0/3

Badanie MR

Ocena chirurgiczna

Ocena patolog.

Zaj´cie opon mózgowych

3/10

4/10

4/10

Naciek tkanki mózgowej

2/10

2/10

2/10

Naciek w tkankach mi´kkich
Destrukcja koÊci
Przerzuty w w´z∏ach ch∏onnych

Table 6. Efficiency of MR imaging in evaluation of menigeal and brain infiltration.
Tabela 6. SkutecznoÊç badania MR w ocenie nacieku opon i tkanki mózgowej.

Dyskusja
Podstawowà metodà leczenia przewa˝àjcej liczby nowotworów regionu twarzoczaszki jest leczenie chirurgiczne.
W przypadkach zaawansowanych, nie kwalifikujàcych si´
do zabiegu operacyjnego alternatywnà metodà jest napromienianie. Chemioterapia znajduje zastosowanie jako metoda uzupe∏niajàca. Bardzo dok∏adna ocena rozleg∏oÊci zmian
jest wi´c konieczna zarówno przed rozpocz´ciem leczenia
dla wyboru najlepszej metody jak i dla dalszego planowania
i monitorowania przebiegu.
Podstawowymi metodami obrazowymi, stosowanymi w diagnostyce zmian regionu twarzoczaszki sà badania KT i MR [1].
Ka˝da z nich ma swoje zalety i swoje ograniczenia. Dok∏adna
znajomoÊç tych problemów pozwala na wybór optymalnego post´powania diagnostycznego w ka˝dym przypadku jak
i w∏aÊciwe wykorzystanie metod diagnostycznych.
Jak wynika z naszych doÊwiadczeƒ badanie KT jest metodà
kompleksowà i nadaje si´ przede wszystkim do wst´pnej
oceny przed rozpocz´ciem leczenia. Przy starannym wykonaniu badania z u˝yciem do˝ylnego Êrodka kontrastowego mo˝na dok∏adnie oceniç rozleg∏oÊç nacieku w tkankach
mi´kkich oraz okreÊliç rozleg∏oÊç destrukcji delikatnych
struktur kostnych [2].
W strukturach g∏´bokich twarzoczaszki Êciany kostne zatok
i mi´Ênie otoczone sà tkankà t∏uszczowà. Tkanka ta stanowi doskona∏e t∏o na którym dok∏adnie widaç wszystkie
struktury anatomiczne oraz naciek nowotworowy. Stanowi
to du˝à pomoc w ocenie badania KT.
W badaniu MR precyzyjna ocena rozleg∏oÊci guza po wzmocnieniu kontrastowym wymaga saturacji t∏uszczu w obrazach T1 – zale˝nych. [3]

Jednak przy podejrzeniu przechodzenia nacieku do jamy
czaszki na opony mózgowo-rdzeniowe czy tkank´ mózgowà
badanie KT jest niewystarczajàce. W tych przypadkach
zawsze konieczne jest badanie MR z podaniem do˝ylnym
Êrodka kontrastowego, wykonane w ró˝nych projekcjach [1,5,6].
PrzydatnoÊç obu metod w ocenie w´z∏ów ch∏onnych w przestrzeni przygard∏owej czy w´z∏ów szyjnych jest porównywalna. Obie metody nie umo˝liwaijà ustalenia, czy naciek
w´z∏owy przy naczyniach szyjnych przechodzi na Êcian´
naczynia czy jedynie do niej przylega [7,8,9].
˚adna z metod nie nadaje si´ do ró˝nicowania zmian nienowotworowych zapalnych i nowotworów z∏oÊliwych.
Od czasu wprowadzenia do diagnostyki tych metod podejmowano prace, próbujàce ustaliç ich przydatnoÊç w rozpoznaniu ró˝nicowym. W latach 80-tych oceniano skutecznoÊç
badania dynamicznego KT w ró˝nicowaniu ale uzyskane
wyniki nie by∏y zadowalajàce [10].
Na prze∏omie lat 80-tych ukaza∏o si´ kilka prac, oceniajàcych skutecznoÊç ró˝nych sekwencji badaƒ MR w ró˝nicowaniu zmian zapalnych i nowotworowych zatok obocznych nosa. ˚adna z nich nie wykaza∏a dostatecznej czu∏oÊci
i specyficznoÊci metody, która pozwoli∏aby zastàpiç badanie
mikroskopowe [11, 12, 13].
Tak wi´c ostateczne rozpoznanie nadal ustala si´ na podstawie badania mikroskopowego materia∏u, pobranego za
pomocà biopsji [9].

Równie˝ ocena destrukcji kostnej w badaniu MR obarczona
jest du˝ym b∏´dem [1,2,4].

Osobny problem stanowi monitorowanie leczenia i poszukiwanie wznowy, przede wszystkim po leczeniu chirurgicznym czy napromienianiu. Tu równie˝ nie ma metody
ze 100% skutecznoÊcià. Na podstawie naszych doÊwiadczeƒ
oraz w oparciu o inne prace najskuteczniejszà metodà jak
dotàd wydaje si´ badanie MR. [1]

Wszystko to jest przyczynà, dla której pierwszym badaniem dla oceny rozleg∏oÊci zmian wydaje si´ pozostawaç
badanie KT.

W okresie nie krótszym ni˝ 6 miesi´cy od zakoƒczenia
leczenia powstaje blizna, której nie towarzyszy ju˝ obrz´k
tkanek. Blizna ma w badaniu MR niski sygna∏ w obrazach
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T1 i T2 – zale˝nych, nie wzmacnia si´ po podaniu Êrodka
kontrastowego. JeÊli w takiej bliênie powstaje nowe ognisko nowotworowe sygna∏ w obrazach T2 – zale˝nych jest
wysoki w obr´bie tego ogniska i wzmacnia si´ po podaniu
kontrastu. W badaniu dynamicznym MR krzywa wybarwiania si´ Êrodkiem kontrastowym jest charakterystyczna
dla tkanki nowotworowej [14]
Tak wi´c badanie MR jest metodà z wyboru dla poszukiwaniu wznowy w tym rejonie.

Wnioski
Na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ oraz danych z piÊmiennictwa nale˝y stwierdziç, ˝e obie metody KT I MR odznaczajà
si´ wysokà przydatnoÊcià w przedoperacyjnej ocenie rozleg∏oÊci zmian nowotworowych w obr´bie twarzoczaszki.

Pol J Radiol, 2005; 70(2): 7-12

Bioràc pod uwag´ ograniczenia obu z nich najskuteczniejszym wydaje si´ nast´pujàcy algorytm diagnostyczny:
• badanie KT powinno byç pierwszym badaniem dla przedoperacyjnej oceny rozleg∏oÊci zmian przed rozpocz´ciem
leczenia
• badanie MR powinno uzupe∏niç badanie KT w przypadkach, w których istnieje podejrzenie przechodzenia
nacieku do jam czaszki I zaj´cie oÊrodkowego uk∏adu nerwowego
• w monitorowaniu leczenia oraz w badaniach kontrolnych dla poszukiwania wznowy metodà z wyboru jest
badanie MR.
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