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CAZURI CLINICE 17

REZUMAT
Obiective. Autorii descriu 2 cazuri de formaţiuni tumorale nazale benigne, asimilate în mod uzual formaţiunilor 
polipoase coanale, dar cu inserţie anormală, la nivelul sinusului sfenoid. 
Material şi metodă. Prezentări de caz. 
Rezultate. Sunt discutate aspectele chirurgicale şi imagistice legate de cazurile respective, soldate cu vindecarea 
pe termen lung a pacienţilor. 
Concluzii. Originea polipilor coanali nu este întotdeauna uniformă, la nivelul sinusului maxilar. Recunoaşterea şi 
evidenţierea lor, cu extirparea în totalitate a formaţiunii tumorale poate conduce la rezultate bune, fără recidive, pe 
termen lung.

Cuvinte cheie: polip sfenoido-coanal, sinus sfenoid

ABSTRACT
Aim. The authors found in clinical pediatric practice 2 cases with nasal benign tumors that could easily be mis-
taken for an antro-choanal polyp, but with different origin, in the sphenoid sinus. 
Material and method. Case presentations. 
Results. We discuss the surgical aspects and imagistics of the presented patients, with a long lasting disease free 
state after the tumor removal. 
Conclusions. The origins of choanal polyps are not necessarily only in the maxillary sinuses. Their proper identi-
fi cation and complete removal can give long lasting result, without recurrences.
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Formaţiunea polipoasă, solitară, cu caracter be-
nign şi originea în sinusul maxilar, sfenoidal sau 
et moidal, proiectată prin ostiumul de drenaj la ni-
velul coanei şi nazofaringelui, poartă numele de 
polip coanal (1).

În funcţie de originea inserţiei, polipii coanali se 
clasifi că în antrocoanali, sfenoidocoanali şi etmo-
idocoanali (2,3).

Polipii coanali constituie aproximativ 4-6% din 
totalitatea polipozelor nazale, cei mai frecvenţi 
fi ind polipii antrocoanali, urmaţi de cei sfenoido-
co anali, cei cu inserţia în celulele etmoidale re-
prezentând varianta cel mai rar întâlnită. Este o 
afecţiune ce interesează cel mai frecvent adultul 
tânăr şi adolescenţii, fără predilecţie pentru un 
anume sex.

Polipul sfenoido-coanal este o boală rară, de-
scrisă prima dată de către Zuckerhandl în 1892 (4). 
Acesta este frecvent confundat cu cel antrocoanal 
prin simptomatologia şi expresia clinică similară. 
Incidenţa mult mai crescută a polipului antrocoanal 
faţă de cel sfenoido-coanal poate infl uenţa uneori 
chirurgul să concluzioneze eronat şi prematur loca-
lizarea maxilară a inserţiei formaţiunii polipoase şi 
stabilirea indicaţiei de antrotomie intraoperator.

Astfel trebuie subliniată importanţa efectuării 
unui examen fi broscopic detaliat şi a unei tomografi i 
computerizate, preoperator, pentru a elimina riscul 
chirurgical de abord al unui sinus greşit.

Prezentăm în continuare două cazuri de polip 
sfenoido-coanal.

Notă. Autorii au avut o contribuţie egală la realizarea articolului.
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CAZUL CLINIC NR. 1

Pacientul în vârstă de 13 ani se prezintă la spe-
cialist pentru obstrucţie nazală cronică, de aproxi-
mativ 3 luni, cu agravare progresivă.

Din antecedentele personale patologice menţio-
năm intervenţia chirurgicală pentru hipertrofi a de 
vegetaţii adenoide efectuată în urmă cu 5 ani. Nu 
prezintă istoric de alergie sau tratamente cu cor-
ticosteroizi intranazali.

Examenul endoscopic nazofaringian evidenţiază 
prezenţa unei formaţiuni tumorale polipoase rino-
faringiene cu aspect translucent, ce umple complet 
cavumul şi o mică parte din porţiunea posterioară a 
fosei nazale stângi. Originea leziunii pare a fi  loca-
lizată la nivelul recesului sfeno-etmoidal stâng. 
Meatul mijlociu stâng este aparent liber, fără se cre-
ţii sau alte leziuni.

Secţiunile axiale şi coronale ale rezonanţei mag-
netice nucleare (RMN) relevă o formaţiune tumo-
rală ce umple sinusul sfenoid stâng şi rinofaringele, 
cu o prelungire mică spre fosa nazală stângă (Fig. 
1-3).

Sub anestezie generală cu IOT şi control en do-
scopic, se practică, prin abord endonazal, extragerea 
formaţiunii polipoase după desprinderea ei de zona 
de inserţie (sinus sfenoid stg). Se efectuează des-
chiderea largă a ostiumului sfenoidal şi aspiraţia 
secreţiilor, cu îndepărtarea formaţiunii polipoase 
restante din cavitatea sinusală.

Examenul histopatologic a evidenţiat prezenţa 
unui polip infl amator, acoperit de un strat de celule 
epiteliale de tip respirator.

Pacientul s-a recuperat complet postoperator, iar 
la controlul efectuat la 10 luni nu s-a evidenţiat 
recidivă tumorală.

CAZUL CLINIC NR. 2

Un copil de sex masculin, în vârstă de 10 ani, se 
prezintă cu următoarele acuze: cefalee repetată, de 
severitate medie, cu apariţie intermitentă, fară 
aspect ritmic.

De menţionat că nu prezintă obstrucţie nazală şi 
nici alte simptome.

Pacientul nu relatează antecedente personale pa-
tologice semnifi cative.

La examenul fi broscopic nazofaringian se obser-
vă o îngroşare a septului nazal în partea postero-
inferioară la nivelul vomerului pe partea dreaptă. În 
rest, fosele nazale şi cavumul sunt libere.

Examenul CT efectuat, pentru sinusurile ante-
rioare şi posterioare ale feţei, evidenţiază o forma-
ţiune tumorală cu localizare în sinusul sfenoid 
drept, aparent fără comunicare cu fosele nazale 
(Fig. 4-7).

Se intervine chirurgical, sub anestezie generală 
şi control endoscopic. Intraoperator, se constată 
lip sa unui culoar de evidenţiere a ostiumului sfe-
noid drept. Se practică o incizie la nivelul tume-
facţiei vomeriene şi se pătrunde în sinusul sfenoid 
drept. În sinus se vizualizează o formaţiune poli-
poasă, cu aspect tipic de polip coanal (uniloculară, 
pediculată), care se extirpă în totalitate. Ulterior se 
realizează lărgirea sfenoidotomiei în dauna pere-
telui lateral spre ostium.

Examenul histopatologic a susţinut diagnosticul 
de polip infl amator.

La ultimul control efectuat la 15 luni postoperator 
nu s-a evidenţiat recidiva tumorală (Fig. 8).

FIGURILE 1-3. RMN pentru cazul clinic nr. 1
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FIGURA 8. Control postoperator: ostium sinus maxilar 
postoperator

DISCUŢII

Polipul sfenoido-coanal (PSC) reprezintă o 
formaţiune tumorală polipoasă, benignă, solitară, 
dezvoltată din mucoasa sinusului sfenoid şi ex-
teriorizată prin ostiumul sfenoidal la nivelul coanei.

Cauza apariţiei polipilor coanali este necu nos-
cută. Au fost emise mai multe teorii pentru a explica 
dezvoltarea lor, însă nici una nu a fost universal 
acceptată. S-a sugerat că polipii coanali iau naştere 
dintr-un chist submucos, secundar unei tromboze a 
vaselor limfatice, cauzată de o reacţie infl amatorie 
sinusală postinfecţioasă) (5). Chisturile submucoase 
sunt frecvente şi majoritatea asimptomatice, inte-
resând până la 4% din populaţie. În evoluţie, ele îşi 
pot mări volumul, depăşind sinusul sfenoid şi că-
pătând aspectul morfologic al unui polip coanal 
(6,7).

Corelaţia dintre apariţia polipului coanal şi te-
renul alergic nu a putut fi  dovedită. Au existat mai 

FIGURILE 4-7. CT pentru cazul clinic nr. 2
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multe studii care au dezbătut implicarea compo-
nentei alergice în formarea lor (8). Rezultatele ob-
ţinute în urma examenului histopatologic al poli-
pului coanal (în care s-au vizualizat: un număr 
cres cut de celule infl amatorii, un număr mic de eo-
zi nofi le, iar membrana bazală cu epiteliul de su-
prafaţă normal şi intact) nu au putut argumenta însă 
teoria contribuţiei alergiei şi atopiei, susţinând mai 
degrabă teoria infl amatorie în dezvoltarea polipului 
(9).

Cel mai comun simptom întâlnit în PSC este 
reprezentat de obstrucţia nazală cronică unilaterală 
însoţită de rinoree care, ulterior, prin creşterea în 
volum a formaţiunii polipoase poate deveni bila-
terală. Un debut similar este descris şi în primul caz 
clinic. Cefaleea este frecvent întâlnită, însoţind sin-
dromul obstructiv. Atipic este însă debutul prin 
sindrom cefalalgic, ca simptom unic, ceea ce re-
prezintă şi particularitatea celui de-al doilea caz 
clinic. Alte manifestări ce pot însoţi sindromul 
obstructiv sunt: afectarea otică, ronhopatia, rar ca-
cosmia (10).

Diagnosticul de certitudine a PSC se stabileşte 
prin asocierea a două investigaţii paraclinice: exa-
minarea endoscopică nazofaringiană şi tomografi a 
computerizată axată pe regiunea sinusurilor ante-
rioare şi posterioare ale feţei.

Depistarea sediului polipului coanal se poate fa-
ce uneori în urma unui examen endoscopic nazo-
faringian, efectuat cu meticulozitate, urmărind ra-
por turile formaţiunii polipoase faţă de cornetul 
na zal mijlociu. Polipul antrocoanal este situat late-
ral de cornetul nazal mijlociu, în meatul mijlociu, 
pe când cel sfenoido-coanal se afl ă medial şi poste-
rior de cornetul nazal mijlociu, meatul mijlociu 
fi ind frecvent liber. Endoscopia nazală poate ajuta 
la stabilirea diagnosticului originii polipului (11).

Tomografi a computerizată este investigaţia ima-
gistică de elecţie, putând în cele mai multe cazuri 
să identifi ce localizarea originii polipului coanal şi 
sinusului implicat. Există însă şi situaţii în care to-
mografi a computerizată întâmpină limite. Uneori, 
secundar unui polip sfenoido-coanal voluminos, 
poate să apară prin sindromul obstructiv dat o si-
nuzită maxilară de însoţire. În acest caz, stabilirea 
originii formaţiunii polipoase, chiar şi cu ajutorul 
CT-ului, poate fi  difi cil de realizat. Un examen RMN 
cu substanţă de contrast (gadolinium) poate fi  mai 
sugestiv. 

Exereza chirurgicală reprezintă baza terapiei. 
Intervenţia chirurgicală se face pe cale endoscopică, 
endonazală, în care se practică rezecţia PSC şi 
clearence-ul intrasinusal complet, reprezentând cel 
mai efi cient tratament, opus înlăturării prin smul-
gere.

Unii autori recomandă şi excizia porţiunii pos-
tero-inferioare a CNM pentru a expune mai bine 
zona de interes (12).

Polipectomia simplă cu rezecţia parţială a for-
ma ţiunii polipoase, lăsând pe loc segmentul intra-
sinusal, este contraindicată şi prezintă un risc cres-
cut de recidivă.

CONCLUZII

Polipul sfenoido-coanal (PSC) poate fi  relativ 
uşor confundat preoperator cu cel antrocoanal. Exe-
reza sa, fără îndepărtarea în totalitate a bazei sale de 
inserţie, este urmată de recidivă. Pentru diferenţierea 
tipului tumoral, imagistica aduce elementele de-
cisive de diagnostic. În cazuri rare, există posibili-
tatea surprinderii PSC limitat la cavitatea sinusală, 
cu simptomatologie nespecifi că secundară. Trata-
mentul chirurgical endoscopic reprezintă terapia de 
elecţie. 
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