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REZUMAT
Papilomul invertit este o tumoră benignă ce poate avea evoluţie clinică malignă. El apare cel mai frecvent 

la nivelul peretelui lateral, cu incidenţă maximă la nivelul sinusului etmoid. În majoritatea cazurilor este 
unilateral, cauzând obstrucţie nazală. Tratamentul implică rezecţia completă din cauza riscului de mali g-
nitate şi recidivă.
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ABSTRACT
Inverted papilloma is a benign tumor that can have a malign clinical evolution. It appears most frequently 

on the lateral wall, with a maximum incidence at ethmoid sinus level. In most cases it is unilateral, causing 
nasal obstruction. Treatment implies total resection because of malignity and relapse risk.
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INTRODUCERE
Primul caz de papilom inverti t a fost descris 

în anul 1864 de către Ward iar în 1938, Ringertz 
a făcut publică prima descriere microscopic a le-
ziunii.

Papiloamul inverti t reprezintă o leziune be-
nigă reprezentată de o proliferare epitelială în 
stroma mucoasei sinusonazale. 

Papilomul inverti t este cunoscut în literatura 
de specialitate sub diferite denumiri: papilom 
schneiderian, papilom cu celule tranziţionale, 
carcinom viliform, papilom Ewing, papilom 
fungi form, papilom cu celule cilindrice sau 
sinuzită papilomatoasă. 

Incidenţa sa reprezintă 0,5%-7%, dintre toate 
tumorile cavităţii nazale, cu o incidenţă de vârf 
în cea de-a 5-a şi a 6-a decadă, putând fi  însă 
întâlnit la orice vârstă. Sexul masculin este de 3 
ori mai afectat decât cel feminin iar rasa albă 
fi ind mai afectată decât celelalte rase.

Papilomul inverti t apare aproape întotdea-
una unilateral şi prezintă 3 caracteristi ci clinice: 
tendinţă crescută la recurenţă (0-78%) ce de-
pinde de procedura chirurgicală aleasă, capa-
citatea de distrugere a structurilor învecinate şi 
asocierea malignă cu carcinomul scuamos.

Localizarea cea mai frecventă este la nivelul 
peretelui lateral al cavităţii nazale, la nivelul 
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meatului mijlociu. Rar este întâlnit la nivelul 
vesti bulului, septului, rinofaringelui, sinusurilor 
frontale şi sfenoidale sau la nivelul sacului la-
crimal. 

ETIOLOGIE
Eti ologia papilomului inverti t este necunos-

cută. Au fost incriminate cauze multi ple precum: 
polipoza nazală, alergia, sinuzita cronică, factori 
externi carcinogeni, infecţia virală. Alergia este 
puţin probabilă să fi e una dintre cauzele de-
clanşatoare ale bolii fi indcă pacienţii nu prezintă 
istoric de alergii, iar tumora este cel mai frecvent 
unilaterală. Sinuzita este prezentă la majoritatea 
pacienţilor cu papilom inverti t, fi ind considerat 
mai degrabă un rezultat al obstrucţiei nazale 
decât o cauză a acesteia. Factorii externi carcino-
geni au fost incriminaţi ca factori eti ologici ai 
bolii. Numeroase studii au identi fi cat prezenţa 
viru sului papiloma uman în mostrele de papilom 
in verti t hibridizate in situ cu sonde de ARN 
specifi c subti purilor virale HPV6,11,16 şi 18. 
Subti purile 6 şi 11 au fost descoperite la nivelul 
tumorilor papilare benigne în ti mp ce subti purile 
16 şi 18 au fost corelate cu degenerarea malignă. 
Kusiak şi Hudson au descoperit prezenţa anti -
corpilor intracito plas mati ci şi intranucleari iar în 
1987 Resple prin metoda hibridizării in situ a 
detectat prezenţa HPV 11. Weber a confi rmat 
această ipoteză prin studiul său efectuat pe 21 
pacienţi la doi dintre pacienţii săi. A descoperit 
că toate cazurile de recurenţă erau HPV-AND 
poziti ve. S-a presupus că prezenţa HPV infl u-
enţează comportamentul biologic al tumorii. 
Prezenţa HPV este un important factor de 
predicţie al recurenţei.

De asemenea, a fost descoperită prezenţa vi-
ru sului Ebstein Barr în 68% dintre papiloamele 
inversate. 

HISTOLOGIE 
Macroscopic, papilomul inversat are forma 

unui polip, deosebindu-se însă de acesta prin 
consistenţa dură, este mai voluminos şi mai 
vascularizat. Culoarea variază de la roz pal la 
roşu şi prezintă o translucenţă diminuată. 

În 1991 OMS a clasifi cat papiloamele sinu-
sonazale în 3 ti puri diferite din punct de vedere 
histopatologic: 

 Papilomul exofi ti c, cu origine la nivelul 1.
septului;

 Papilomul cu celule cilindrice;2.
 Papiloame inversate, ulti mele două cu 3.

ori gine la nivelul peretelui lateral al cavi-
tăţii nazale sau în sinusul maxilar.

Papilomul inverti t prezintă un înveliş epitelial 
îngroşat care se învaginează în stroma subia-
centă, datorită originii sale de la nivelul mem-
branei schneideriene. Aceasta este de origine 
ectodermală, provenind din placoda olfacti vă şi 
prezintă o stromă parti culară care permite in-
versarea papilomului. Denumirea tumorii se 
jus  ică prin faptul că prezintă cripte cu dispoziţie 
subepitelială ce se găsesc în conti nuitatea epi-
teliului de suprafaţă. La nivelul epiteliului neo-
plazic pot exista microchiste cu mucus.

Epiteliul de suprafaţă poate fi  scuamos, res-
pirator, cu celule tranziţionale sau o combinaţie 
a acestora. Celulele prezintă minime ati pii nu-
cleare şi mitoze ti pice situate la nivelul stratului 
bazal. Stroma prezintă adesea modifi cări infl a-
matorii acute sau cronice descrise de zone de 
fi broză şi edem.

Recidivele locale sunt foarte frecvente şi 
depind în mare măsură de abordul chirurgical 
ales. Excizia limitată prin polipectomie intra-
nazală, turbinectomie, etmoidectomie sau an-
tro stomie anterioară prezintă o rată a re cu-
renţelor de 41%-78% pe când rinotomia laterală 
cu maxilectomie medială/etmoidectomie pre-
zintă o rată a recurenţelor de doar 0%-14%.

Asocierea papilomului inversat cu carcinomul 
scuamos apare în 1-53% dintre cazuri. Trans for-
marea malignă este mai rară în cazul papiloa-
melor exofi ti ce decât în cazul celorlalte două 
ti puri ale papilomului. În studiile recente pre-
zenţa HPV 16 a fost de asemenea asociată cu 
apariţia carcinomului scuamos la nivelul leziunii 
iniţiale. Zonele de malignitate se caracterizează 
prin ati pii marcate, un raport nucleocitoplasmati c 
cres cut, nucleoli bine individualizaţi şi mitoze 
ti pice în straturile de suprafaţă şi mijlocii, ab-
senţa polarităţii şi celule discheratozice. 

FIGURA 1. Din punct de vedere microscopic, papi-
loamele sunt formate din epiteliu cilindric diferenţiat 
sau epiteliu de ti p respirator ciliat cu diferite grade de 
diferenţiere pavimentoasă
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DIAGNOSTIC 
Diagnosti cul de papilom inverti t se bazează 

pe o anamneză amănunţită şi un examen clinic 
riguros. Tabloul clinic este dominat de obstrucţia 
nazală cronică, întâlnindu-se de asemenea şi 
epistaxis recidivant în antecedente, rinoree, 
cefalee, epifora. Mai rar se întâlnesc parestezii, 
rinolalie, prurit facial, anosmie, diplopie.

Examenul clinic evidenţiază o masă polipoidă 
unilaterală, de culoare variabilă de la roz pal la 
roşu, ce poate să umple complet fosa nazală res-
pecti vă, de aspect neregulat, friabilă, sângerând 
la ati ngere. Septul nazal poate fi  adesea împins 
spre partea opusă. Exoft almia şi congesti a facială 
pot fi  de asemenea observate.

Examenul endoscopic este uti l în precizarea 
localizării tumorii iar CT descrie exti nderea le-
ziunii la structurile adiacente. RMN-ul este pre-
ferat uneori datorită sensibilităţii crescute la 
ana liza ţesuturilor moi în scopul diferenţierii tu-
morii de leziunile postobstructi ve. 

ti gaţiilor imagisti ce cu scopul de a reduce reacţia 
infl amatorie, diminuând totodată şansele unei 
supraesti mări a extensiei tumorale.

Studiile au arătat că HPV ar putea fi  unul 
dintre factorii declanşatori ai bolii aşadar medi-
camentele anti virale ar fi  folositoare în terapia 
papilomului inverti t. Efi cienţa interferonului în 
cazul bolnavilor cu papilom recidivant, a bolii în 
stadiu avansat sau în cazul exti nderii la nivelul 
orbitei sau a bazei de craniu este încă în studiu.

Radioterapia nu este indicată în tratamentul 
papilomului inverti t benign. Se foloseşte în ca-
zurile grave de papilom sau în cazul celor biologic 
agresive şi în cazul pacienţilor ale căror morbidităţi 
nu permit manevrele chirurgicale. În cazul în care 
papilomul schneiderian se asociază cu car cinom 
scuamos, radioterapia s-a dovedit a fi  efi  cientă.

Principala metodă de tratament a papilo-
mului inverti t este excizia chirurgicală însă nu 
s-a ajuns la nici un consens în ceea ce priveşte 
ti pul şi exti nderea intervenţiei chirurgicale.

Cele trei scopuri ale unei intervenţii chirur-
gicale reuşite sunt:

să aibă o expunere sufi cient de mare  −
pentru o rezecţie completă a tumorii;
să ofere o imagine liberă a cavităţii în  −
scopul urmăririi postoperatorii;
să minimalizeze deformările cosmeti ce. −

Încercările de a trata papilomul inverti t prin 
metode simple şi conservatoare au avut ca re-
zultat o rată a recurenţelor de 40%-80%. Abordul 
intranazal sau asocierea acestuia cu tehnica 
Caldwell-Luc şi rinotomia Denker sunt unele 
dintre metodele mai sus menţionate. 

Pentru a obţine rezultate mai bune tehnicile 
chi rurgicale folosite sunt maxilectomia medială 
prin rinotomie laterală sau midfacial degloving.

Locurile cele mai frecvente în care s-au înre-
gistrat recidive sunt: peretele lateral, meatul 
mijociu, aria ductului nasofrontal, celulele et-
moi dale supraorbitale, fosa lacrimală, recesul 
in fra orbital al sinusului maxilar.

Mulţi chirurgi au considerat rinotomia la-
terală cu etmoidectomie în bloc şi maxilectomia 
medială ca fi ind tratamentul de elecţie. Rata 
recurenţelor în cazul acestei intervenţii este mai 
mică decât în cazul celorlalte (0%-14%).

În ulti mii 10 ani a crescut numărul autorilor 
care au descris abordurile endoscopice. Practi -
cate cum trebuie, această abordare chirurgicală 
pre zintă o rată de risc şi de recidivă apropiată celor 
pe care o înregistrează intevenţiile deschise.

În rinotomia laterală, incizia începe la extre-
mitatea medială a sprâncenei şi coboară în 
şanţul nazogenian. Expunerea sufi cientă, fără 

FIGURA 2

Diagnosti cul defi niti v este însă stabilit prin 
biopsie şi examenul anatomopatologic, efectuate 
în condiţii de maximă siguranţă din cauza riscului 
crescut de sângerare.

STADIALIZARE
În funcţie de modul de abord chirurgical 

există: 1. papiloame inversate ce pot fi  rezecate 
transnazal 2. papiloame ce necesită un abord 
transantral 3. papiloame cu localizare la nivelul 
sinusului frontal necesitând abord endoscopic 
în cazul în care au o dispoziţie medială. 4. papi-
loamele exti nse la structurile adiacente, ce ne-
cesită abord deschis.  

TRATAMENT 
Tratamentul medicamentos are un rol li-

mitat, fi ind folosit ca adjuvant în cazul apariţiei 
complicaţiilor ca de exemplu al sinuzitei.

Anti bioti coterapia sistemică şi corti coterapia 
reduc infl amaţia, fi ind folosite înaintea inves-
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sec ţionarea buzei, duce la un rezultat cosmeti c 
mai bun. Prin disecţie subperiostală, se pune în 
evidenţă peretele anterior al sinusului maxilar. 
Peretele medial al orbitei este disecat. După 
disecţia sacului lacrimal se realizează exereza 
sinusului maxilar restant conservând nervul 
infraorbital. Pentru o mai bună expunere, se 
realizează osteotomia osului nazal propriu. 

Prima incizie se realizează în meatul inferior, 
de la extremitatea anterioară a cornetului până la 
coada acestuia. A doua incizie este la nivelul 
extremităţii mediale a cadrului orbital care este 
frezat până pe planşeul orbitei. Acest ti mp oferă 
o vizibilitate mai bună cu defecte distructi ve 
minime. A treia incizie se realizează pe faţa an-
terioară a sinusului maxilar la nivelul fosetei 
lacrimale, anterior de cornetul mijlociu trecând 
prin celulele etmoidale. Incizia se va efectua 
posterior de canalul lacrimal în scopul conservării 
acestuia. Pentru a patra incizie este necesară 
expunerea liniei de sutură frontonazală şi a arterei 
etmoidale anterioare. Osteotomia celu lelor 
etmoidale se realizează cu ajutorul unui minio-
steotom ce pătrunde în cavitatea nazală pe sub 
linia de sutură, pornind din foseta lacri mală, 
anterior şi avansând către posterior, se reperează 
lama ciuruită. Exti nderea disecţiei spre posterior 
necesită ligatura arterei etmoidale anterioare. A 
cincea incizie realizează elibe rarea laterală şi 
posterioară a lamei papiracee avansând de-a 
lungul părţii posterioare a lamei cu ajutorul unei 
foarfeci curbe Mayo şi apoi de-a lungul porţiunii 
infraorbitale paralel cu rebordul, medial de nervul 
infraorbital. Aceasta se va uni cu incizia prin 
osteotomie la nivelul rebordului. Peretele lateral 
nazal rămâne ataşat prin por ţiunea de os palati n 
situat anterior de procesul pterigoid al osului 
sfenoid, care este secţionată cu foarfeca în unghi 
drept. Se îndepărtează blo cul osos şi mucoasa, 
urmând ca sinusurile ipsila terale să comunice 
larg cu o cavitate mare uşor de examinat post-
operator. În cavitate se in troduce o meşă îmbibată 
în anti bioti c, canalul la crimal este menţinut per-
meabil cu ajutorul unui tub silasti c ce se menţine 
ti mp de 6 săptă mâni.

Cea mai frecventă complicaţie este epifora. 
Pentru a evita apariţia acesteia se efectuează de 
asemenea o dacriocistorinostomie, prin cateteri-
zarea ductului lacrimal folosind un tub siliconat, 
tubul Guibor sau prin incizarea verti cală a sacului 
lacrimal şi coaserea extremităţilor la structurile 
adiacente.

Alte complicaţii postoperatorii sunt: diplopia 
tranzitorie, mucocelul, fi stula cerebrospinală, 
epi staxisul şi cicatricile aberante.

Degloving-ul mediofacial este o metodă al-
ternati vă recomandată în excizia totală a pa-
pilomului schneiderian.

Procedeul necesită patru incizii faciale: 1. 
incizia bilaterală sublabială 2. transfi xia inter-
septacolumelară 3.inciziile bilaterale la nivelul 
aperturii piriforme până la vesti bul şi 4. incizia 
marginală intercarti laginoasă. Aceste incizii fa-
cilitează expunerea aperturii piriforme şi a pe-
retelui nazal lateral. Rezecţia în bloc a peretelui 
nazal lateral este uşor de efectuat şi permite 
efectuarea sfenoid-etmoidectomiei şi a exciziei 
peretelui medial orbital, în funcţie de exti nderea 
leziunii. Osteotomia laterală este realizată de-a 
lungul procesului frontal al maxilarului până la 
nasion. După abordul porţiunii caudale a pi-
ramidei nazale ca în operaţiile de rinoplasti e, 
periostul maxilar este ridicat conservând nervul 
infraorbital. Tegumentul şi treimea inferioară a 
piramidei nazale sunt elevate până la nivelul 
glabelei şi al orbitei. Artera maxilară internă 
poate fi  ligaturată la intrarea sa în fosa pteri-
gopalati nă. Se realizează osteotomii mediale, 
laterale şi superioare cu scopul de a expune 
canalul nazofrontal şi a lamei ciuruite. Accesul la 
nivelul nazofaringelui se realizează prin înde-
părtarea peretelui anterior maxilar, a etmo idec-
tomiei şi luxarea laterală a cornetelor maxilare. 
Accesul asupra sinusului frontal se realizează 
prin efectuarea unui lambou osteoplasti c fron-
tal. După rezecţia tumorii se repoziţionează 
pira mida nazală şi se reface joncţiunea septo-
columelară prin suturare cu fi r 4-0. Se suturează 
inciziile sublabiale şi se tamponează cavitatea 
nazală şi sinusul maxilar cu meşă.

Dezavantajele acestei metode sunt riscul de 
stenoză vesti bulară şi expunerea difi cilă a etmo-
idului superior în cazul tumorilor mari, fi stulă 
oroantrală, epistaxisul, cruste nazale.

Avantajele acestei tehnici includ: vizibilitate 
bună a câmpului operator, expunerea bilaterală 
perfectă şi evitarea cicatricilor externe. În plus, 
rata recurenţelor este aceeaşi ca în cazul rino-
tomiei laterale şi a maxilectomiei mediale. Ca şi 
în cazul rinotomiei laterale, această metodă per-
mite abordul craniofacial în cazul leziunilor de 
bază de craniu şi ale fosei craniene anterioare.

Această metodă nu poate fi  folosită însă în 
cazul exti nderii leziunii la nivelul celulelor etmoi-
dale supraorbitale sau la nivelul sinusurilor 
frontale, acestea necesitând o al  el de incizie. 
Dislocarea septală prin intermediul unei incizii 
sublabiale este o altă metodă de abord care 
prezintă aceleaşi avantaje precum midfacial de-
gloving. Prezintă de asemenea o expunere mare 
fără cicatrici externe.

Abordul endoscopic este limitat la tumorile 
unilaterale, circumscrise, fără exti ndere la 
nivelul structurilor învecinate, fără degenerare 
malignă şi fără recurenţe.
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În tumorile limitate la meatul mijlociu, 
etmoidul anterior şi posterior sau recesul et-
moidosfenoidal se pot realiza rezecţii limitate. 
Aceste rezecţii includ etmoidectomie anterioară 
cu epurarea recesului frontal, etmoidectomie 
posterioară cu antrostomie, sfenoidotomie şi 
turbinectomie mijocie totală sau parţială. 
Această procedură se poate realiza în bloc.

Localizarea în sinusul frontal a papilomului 
inversat consti tuie o contraindicaţie a abordului 
endscopic, datorită riscului crescut de recurenţe 
comparati v cu ale sinusurilor paranazale. Totuşi, 
există comunicări ale procedeului endoscopic 
Lothrop modifi cat, desti nat sinuzitei frontale, 
aplicat cu succes în tratamentul papilomului in-
versat. Procedeul constă în îndepărtarea plan-
şeului pentru a facilita inspecţia sinusului fron-
tal, vizualizarea şi excizia papilomului, urmate 
de control endoscopic.

Din cauza riscului de recidivă şi degenerare 
malignă se impune controlul pe termen lung 
prin metode endoscopice sau CT. Identi fi carea 
de ţesut suspect impune biopsierea acestuia 
pentru a depista din ti mp recurentele. Majori-
tatea acestora survin în doi ani postoperator dar 
au fost raportate şi la un interval de ti mp mai 
mare. 

CONCLUZII
Papilomul inverti t reprezintă o proliferare 

neoplazică benignă cu o rată crescută a recu-
renţelor şi tendinţă de invadare a structurilor 
invecinate. Fiind considerată a fi  o leziune cu 
caracter intermediar ea trebuie excizată în bloc. 
Metoda chirurgicală preferată este maxilectomia 
medială şi etmoidectomia. Cu toate acestea, 
este important de stabilit care din pacienţi se 
poate încadra pentru o terapie mai conser va-
toare. Rata recurenţelor este în legătură strânsă 
cu modul de abord chirurgical. Excizia tumorală 
imcompletă este cel mai important factor al 
recu renţei. De asemenea, implicarea sinusurilor 
pa ra nazale, a fosei lacrimale, ductului fronto-
nazal şi a recesului infraorbital al sinusului maxi-
lar se asociază cu o rată crescută a recurenţelor. 

FIGURA 3. As-
pect endoscopic 
papilom inverti t

Tumorile cu exti ndere la nivelul sinusului 
maxilar sau cele care îşi au originea la nivelul 
peretelui medial al sinusului maxilar trebuie 
tratate prin maxilectomie medială endoscopică 
transnazală (TEMM).

Tumorile care îşi au originea la nivelul peretelui 
posterolateral, inferior sau anterior al sinusului 
maxilar vor fi  abordate prin metoda TEMM exti nsă 
la care se poate adăuga tehnica Calwell-Luc.

TEMM include excizia în bloc a peretelui 
nazal lateral şi a tumorii sub abord endoscopic, 
precum se observă în Figura 4.

FIGURA 4. Ilustraţia 
sagitală a maxilectomiei 
mediale endoscopice 
transnazale arată 
peretele nazal lateral 
rezecat. Cavitatea sinusu-
lui maxila (M), sinusul 
etmoid rezecat (E), ductul 
nasolacrimal (NLD), 
artera sfenopalati nă 
(SPA) şi tumora (T)
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