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wych, 6,2% wszystkich PA i 11,6% wszystkich złośliwych nowo-
tworów gruczołów ślinowych [2]. Szczyt zachorowań przypada na 
6. i 7. dekadę życia, czyli o jedną-dwie dekady później niż ma to 
miejsce w przypadku PA [4]. Aktualna edycja klasyfikacji WHO 
nowotworów głowy i szyi sugeruje, że rozpoznanie CAxPA nie 
powinno być jedyną diagnozą [4]. Ze względów prognostycznych 
istotne jest określenie rozległości nacieku i podtypu histologicz-
nego raka. Najczęściej rozpoznawanymi typami histopatologicz-
nymi w CAxPA są gruczolakorak (przewodowy lub nieokreślony 
– NOS) i rak mioepitelialny. Rzadziej identyfikowane są typy mor-
fologiczne raka mukoepidermalnego, gruczołowo-torbielowatego 
oraz nabłonkowo-mioepitelialnego. Z uwagi na rozległość inwazji 
CAxPA można sklasyfikować jako postać wewnątrztorebkową, mi-
nimalnie inwazyjną i rozlegle inwazyjną. Nadal dyskusyjna pozo-

Wstęp

Gruczolak wielopostaciowy (PA), wcześniej nazywany guzem 
mieszanym, jest najczęstszym łagodnym nowotworem gruczo-
łów ślinowych. Histopatologicznie w guzie identyfikowane są ko-
mórki nabłonkowe, mioepitelialne i mezenchymalne w różnych 
proporcjach. Gruczolak wielopostaciowy najczęściej występuje 
w śliniance przyusznej (ok. 80% przypadków). Odsetek zachoro-
wania jest wyższy u kobiet. W około 6% przypadków gruczolak 
wielopostaciowy przekształca się w raka z gruczolaka wieloposta-
ciowego (CAxPa) [1]. CAxPA jest definiowany jako rak powstający 
pierwotnie w PA (de novo) lub w nawracającym PA [2, 3]. Gnepp 
– na podstawie analizy 60 prac dotyczących CAxPA – stwierdził, 
że stanowi on ok. 3,6% wszystkich nowotworów gruczołów ślino-
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streszczenie:    Gruczolak wielopostaciowy jest najczęściej rozpoznawanym łagodnym nowotworem ślinianek. U większości chorych resek-
cja chirurgiczna guza wraz otaczającym miąższem ślinianki pozwala na całkowite wyleczenie. Pewien odsetek przypadków 
stanowi nawracający gruczolak wielopostaciowy. Złośliwa przemiana gruczolaka wielopostaciowego w raka jest wyjątkowo 
rzadka. W pracy przedstawiono przypadki dwóch pacjentek, u których pierwotnie rozpoznany gruczolak wielopostaciowy 
uległ złośliwej transformacji do wieloogniskowego raka mioepitelialnego. W obu sytuacjach zastosowano leczenie chirurgic-
zne oraz uzupełniającą radioterapię.
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abstract:   A multiform adenoma is the most commonly diagnosed benign tumor of the salivary glands. In the majority of patients, 
surgical resection of the tumor with the adequate surrounding tissue of salivary gland allows for complete recovery. A small 
percentage of the cases is a recurring pleomorphic adenoma. Even more rarely the diagnosis of carcinoma ex pleomorphic 
adenoma is made. The study presents two clinical cases of the malignant transformation of pleomorphic adenoma into the 
myoepithelial carcinoma. The surgical treatment and additional radiotherapy were performed in both cases.
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staje jednak rozległość nacieku poza torebkę guza dla minimalnie 
inwazyjnej postaci. Początkowo przyjęta granica <1,5 mm wydaje 
się zbyt rygorystyczna, a niektórzy autorzy wykazali, że nawet 4–6 
mm naciek nie wiąże się z pogorszeniem rokowania [1, 4–7]. Za-
tem dla ustalenia zakresu nacieku, który definiowałby minimalną 
inwazję CAxPA, konieczne są dalsze badania.

CAxPA w większości przypadków zajmuje duże gruczoły ślino-
we, głównie ślinianki przyuszne oraz podżuchwowe. Opisywane 
są również przypadki CAxPA w mniejszych gruczołach ślinowych 
jamy ustnej, szczególnie na podniebieniu miękkim i twardym. Od-
notowano też przypadki zlokalizowane w gruczołach sutkowych, 
łzowych, tchawicy oraz w jamie nosowej [8].

Objawy kliniczne CAxPA są najczęściej zbliżone do gruczolaka 
wielopostaciowego, ponieważ stosunkowo duży odsetek przebie-
ga w sposób nieinwazyjny. Ból pojawia się w przypadku lokalnej 
ekspansji nowotworu na sąsiednie tkanki miękkie i/lub twarde. 
Naciek CAxPA na nerw twarzowy powoduje niedowład lub po-
rażenie tej struktury [9, 10]. Typowo dla zmian złośliwych ślinia-
nek może wystąpić owrzodzenie lub inne zmiany skóry nad guzem 
oraz limfadenopatia szyjna [10].

Przypadek 1
Kobieta w wieku 84 lat została przyjęta do Kliniki Otolaryngologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu guza okolicy 
podżuchwowej prawej, który ujawnił się 57 lat wcześniej. W latach 
2014–2016 roku zmiana powiększyła się, ale pozostawała niebole-
sna, jej obecność była wyczuwana jedynie przy poruszaniu głową. 
Guz wraz ze ślinianką podżuchwową usunięto w 2016 r., histopa-

tologicznie rozpoznając gruczolaka wielopostaciowego. Guz wy-
cięto doszczętnie. Po sześciu miesiącach od operacji chora wyczuła 
w okolicy blizny cztery guzki, z których największy miał 1,5 cm. 
Zmiany były dobrze odgraniczone, niebolesne, skóra wokół blizny 
była niezmieniona, a czynność nerwu twarzowego zachowana. Ba-
danie ultrasonograficzne potwierdziło w okolicy podżuchwowej 
wokół blizny obecność sześciu zmian ogniskowych, hypoecho-
genicznych, dobrze odgraniczonych, w większości o regularnym 
kształcie i wymiarach od 4,5 do 18,4 mm, bez wzmożonego una-
czynienia w badaniu power Doppler. Węzły chłonne szyjne nie 
były powiększone (fot. 1). Diagnoza wskazywała na wznowę PA. 
Wykonano chirurgiczną resekcję wszystkich ognisk nowotworu, 
które były dobrze odgraniczone od otaczających tkanek (fot. 2). 

W badaniu histopatologicznym usuniętych zmian makroskopowo 
rozpoznano lite, białe, spoiste guzki otoczone tkanką tłuszczową. 
Mikroskopowo w każdej ze zmian obecny był wieloogniskowy rak 
mioepitelialny zbudowany z gniazd zbudowanych z dość mono-
morficznych, epitelioidnych i wrzecionowatych komórek o jasnej 
cytoplazmie. Stwierdzono, że ogniska raka, pomimo że w więk-
szości mają wzrost rozprężający, to ogniskowo naciekają otaczają-
cą tkankę tłuszczową (for. 3). Barwienia immunohistochemiczne 
wykazały dodatnią reakcję dla CKAE1/AE3, S100 oraz p63, zaś 
ujemną dla SMA, EMA, c-kit. Indeks proliferacyjny mierzony mar-
kerem Ki67 wynosił do 90% w polach o największej aktywności 
proliferacyjnej, które zlokalizowane były w ekspansywnym fron-
cie ognisk raka (fot. 4). Chora została skierowana na uzupełniają-
ce leczenie radioterapią (RT). Otrzymała dawkę 60 cGy na obszar 
blizny oraz 50 cGy na układ chłonny szyi po stronie zmian. Przez 
20 miesięcy jest poddawana obserwacji. Nie zauważono wznowy 
lokalnej i cech rozsiewu choroby.

ryc. 1.  Badanie ultrasonograficzne szyi chorej nr 1 uwidaczniające sześć hypoechogenicznych, dobrze odgraniczonych zmian ogniskowych, większość o regularnym kształcie, 
o wymiarach od 4,5 do 18,4 mm bez wzmożonego unaczynienia w badaniu power Doppler (strzałki wskazują zmiany).
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Przypadek 2
Kobieta w wieku 63 lat została przyjęta do szpitala z powodu guza 
przestrzeni przygardłowej lewej, który powiększał się stopniowo 
od około 10 lat. Chora zgłaszała ból i uczucie ciągnięcia na szyi 
po stronie zmiany. Przedmiotowo zauważalna była asymetria łu-
ków podniebiennych. Na podstawie wykonanego badania rezo-
nansu magnetycznego (RM) wysunięto podejrzenie guza wywo-
dzącego się ze ślinianki przyusznej o wymiarach 26x33 mm. Z 
dostępu podżuchwowo-szyjnego usunięto twardy, policykliczny 
guz przestrzeni przygardłowej, który sięgał do podstawy czaszki. 
Badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolaka 
wielopostaciowego. Podczas kontrolnych wizyt po 3 i 6 miesiącach 
od operacji chora nie zgłaszała dolegliwości. Rok po operacji pa-
cjentka zgłosiła uczucie ciała obcego w gardle i widoczny guz w 
bliźnie oraz nasilający się od miesiąca ból promieniujący do ucha. 
Badanie przedmiotowe uwidoczniło uwypuklenie bocznej ściany 
gardła po stronie lewej. Czynność nerwu twarzowego była obu-
stronnie prawidłowa. W okolicy blizny pooperacyjnej wyczuwalne 
były dwa guzy. Wykonane wówczas kontrolne badanie rezonansu 
magnetycznego (RM) uwidoczniło guz wielkości 60x30x35 mm, 
dobrze odgraniczony, o niejednolitym sygnale, lito-torbielowaty. 
Guz niejednorodnie wzmacniał się po podaniu środka kontrasto-
wego, uwypuklał do części nosowej gardła i modelował gardło z 
zachowaniem jego płaszczyzny tłuszczowej. Masa guza odcinkowo 
przylega do części głębokiej ślinianki przyusznej ze zniesieniem 
płaszczyzn między nimi, skąd wnioskowano o prawdopodobnej 
łączności zmiany ze ślinianką. Węzły chłonne szyi nie były po-
większone. W trakcie reoperacji z dostępu przyuszniczo-szyjnego 
usunięto powierzchowną i głęboką część ślinianki przyusznej z za-
chowaniem nerwu twarzowego, a następnie usunięto policykliczny 
guz przestrzeni przygardłowej (fot. 5). Badanie histopatologiczne 
usuniętej z przestrzeni przygardłowej tkanki wykazało obecność 
wieloogniskowego raka mioepitelialnego. W opisie makroskopo-
wym guz był dobrze odgraniczony i składał się z licznych zmian 
torbielowatych oraz litych, spoistych, białawych o średnicy od 0,5 
cm do 3,5 cm. W ocenie mikroskopowej guz zbudowany był z du-
żych gniazd epitelioidnych i wrzecionowatych komórek o jasnej 
cytoplazmie (fot. 6.). Poszczególne ogniska posiadały pseudoto-
rebkę łącznotkankową, jednak stwierdzono inwazję raka poza nią, 
do otaczających tkanek miękkich. Nie uwidoczniono inwazji ani 
naczyń, ani nerwów. Znaleziono 10 mitoz / 10 dużych pól widze-
nia (DPW). Dodatkowe barwienia immunohistochemiczne wyka-
zały dodatnią reakcję dla CKAE1/AE3, p63, PAS, CD10, niepew-
ną dla S100, GFAP, a ujemną dla PAS+diastaza, SMA, EMA, p53. 
Indeks proliferacyjny mierzony markerem Ki67 wynosił do 50% 
w polach o największej aktywności proliferacyjnej, które zlokali-
zowane były w ekspansywnym froncie ognisk raka. Naciek raka 
mioepitelialnego stwierdzono również w usuniętej części głębo-
kiej ślinianki przyusznej. Część powierzchowna miąższu miała 
prawidłową strukturę gruczołu.

Chorą skierowano do uzupełniającego leczenia RT, w czasie które-
go otrzymała dawkę 60 cGy na obszar przestrzeni przygardłowej 
oraz 50 cGy na układ chłonny szyi po stronie zmian.

Po sześciu miesiącach od zakończenia RT chora zgłosiła bóle twa-
rzy po stronie lewej, ból ucha lewego oraz zaburzenia połykania. 
W wykonanym badaniu RM stwierdzono w lewej okolicy przy-

gardłowej, a także na podstawie czaszki, rozległy lito-torbielowa-
ty naciek o wymiarach 55x55x90 mm. Zmiana wnikała do zatoki 
klinowej, naciekała zatokę jamistą i jamę Meckela. Uwidoczniono 
wzmocnienie gałęzi żuchwowej nerwu trójdzielnego w otworze 
owalnym, destrukcję szczytu piramidy kości skroniowej, destruk-
cję lewej części zatoki klinowej oraz częściowo stoku, a także nie-
wielkie pogrubienie opon środkowego dołu czaszki z podejrze-
niem ich naciekania. Pacjentka została skierowana do leczenia 
paliatywnego chemioterapią.

dyskusja

Większość guzów gruczołów ślinowych stanowią zmiany łagod-
ne. Najpowszechniejszym typem nowotworu jest gruczolak wie-
lopostaciowy. Standardem leczenia jest w tym przypadku resekcja 
guza wraz otaczającym miąższem ślinianki, ale z zachowaniem 
nerwu twarzowego. Nawrót PA stwierdzany jest w przypadku ok. 
3% pacjentów [11]. Metoda wyłuszczenia PA nie jest powszech-
nie akceptowana ze względu znacznie wyższy wskaźnik nawrotów 
(45%) [12]. Zastosowanie pooperacyjnej radioterapii w przypadku 
nawracających PA jest kontrowersyjne. Według jednych autorów 
zapobiega kolejnym wznowom, według innych stwarza możliwość 
przemiany złośliwej [1, 11, 12].

W 1,8–6,2% przypadków PA ulega złośliwej przemianie do raka w 
gruczolaku wielopostaciowym (CAxPA). Ryzyko złośliwej prze-
miany PA w przypadku nawrotu wynosi 23% [11].

Użyteczność badań radiologicznych w różnicowaniu między PA a 
Ca ex PA nie jest dokładnie zbadana. Rezonans magnetyczny wy-
daje się lepszym narzędziem diagnostycznym niż tomografia, po-
nieważ cechuje się większą czułością w wykrywaniu komponenty 
złośliwej nowotworu [13]. Najbardziej typowym objawem wskazu-
jącym na CAxPA jest wywiad – sytuacja, gdy guz ślinianki rośnie 
wolno (latami), a w ostatnim czasie ulega znacznemu powiększeniu. 
Najczęściej jednak CAxPA jest początkowo błędnie diagnozowany 
jako zmiana łagodna. Czułość BAC dla przedoperacyjnej diagnozy 
CAxPA jest stosunkowo niska i wynosi tylko 29–54% [14]. Lecze-
niem z wyboru pozostaje resekcja chirurgiczna miąższu zajętego 
gruczołu ślinowego z zachowaniem ciągłości nerwu twarzowe-
go (gdy nie stwierdzamy naciekania nerwu). Parotidektomia po-
wierzchowna jest akceptowaną metodą leczenia nowotworów we-
wnątrztorebkowych lub mało inwazyjnych, ograniczonych do części 

ryc. 2.  Śródoperacyjne zdjęcia usuniętych zmian u chorej nr 1, które były 
makroskopowo litymi, spoistymi guzkami, otoczonymi tkanką tłuszczową 
(2a – przed resekcją, 2b – po resekcji).
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W obu prezentowanych przypadkach złośliwa przemiana PA nie 
nastąpiła de novo, ale po roku od operacji usunięcia gruczolaka, w 
obu przypadkach była wieloogniskowa. Obie chore w wywiadzie 
zgłaszały długi czas rozwoju guza z fazą przyspieszonego wzrostu 
przed pierwszą operacją, ale badanie histopatologiczne nie wyka-
zało złośliwych cech w pierwotnym PA.

Rak myoepithelialny (MEC) jest rzadkim nowotworem złośliwym 
ślinianek. Występuje w średnim lub starszym wieku, między 50. a 
70. rokiem życia, bez predylekcji do którejkolwiek z płci [17, 18]. 
Najczęściej rozpoznawany jest w śliniance przyusznej (29–82% 
przypadków) [17, 18]. MEC typowo ma skąpoobjawowy wzrost, 
często osiągając duże rozmiary w przeciągu miesięcy lub lat [17, 
18]. Towarzyszące porażenie nerwu twarzowego opisywane jest 
stosunkowo rzadko, bo w 10–15% przypadków, a ból występuje 
u 10–29% chorych [19, 20]. Przedoperacyjna diagnoza raka my-
oepitelialnego w PA (MECxPA) jest prawie niemożliwa, a czynniki 
prognostyczne w przypadku tego nowotworu są niepewne z uwa-
gi na rzadkie występowanie. Nie ma też jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących leczenia uzupełniającego po resekcji chirurgicz-
nej. Wakasaki i wsp. podsumowali dane z literatury i wykazali, że 
mniej agresywny przebieg, z niższym odsetkiem nawrotów i prze-
rzutów odległych, mają guzy myoepitelialne wywodzące się z ma-
łych gruczołów ślinowych oraz ze stwierdzaną histopatologicznie 
komponentą komórek jasnych (clear cel) [14]. Natomiast czynni-
kami pogarszającymi rokowanie są: wielkość guza i zaawansowa-
nie kliniczne, rozległa inwazja raka na otaczające tkanki, inwazja 
wzdłuż nerwów, histopatologiczny typ “spindle cell”, dodatni wy-
nik barwień immunohistochemicznych dla p53 i p63 oraz wysoki 

powierzchownej ślinianki przyusznej. Całkowita lub radykalna pa-
rotidektomia jest wskazana w przypadku raka inwazyjnego. Obec-
ność przerzutów do węzłów chłonnych szyi wymaga selektywnej 
limfadenektomii [3, 10]. Radioterapia jest stosowana jako leczenie 
uzupełniające w nowotworach o wysokim stopniu zaawansowania, 
wątpliwej radykalności leczenia chirurgicznego, przy obecności 
przerzutów do węzłów chłonnych lub w sytuacji okołonerwowego 
szerzenia się raka. Pacjenci mogą także otrzymać skojarzoną radio-
terapię z chemioterapią, jednak nie ma wystarczających danych w 
literaturze potwierdzających skuteczność chemioterapii w leczeniu 
CAxPA [3, 15]. Rokowanie w przypadku CAxPA zależy od stopnia 
zaawansowania nowotworu, zajęcia węzłów chłonnych, obecności 
przerzutów odległych, radykalności operacji oraz typu histologicz-
nego nowotworu [2, 16]. Ważnym czynnikiem prognostycznym jest 
także wielkość nowotworu [16]. Pięcioletnie przeżycie u pacjentów 
z CAxPA wynosi 25–65% [2], a wznowa miejscowa jest głównym 
czynnikiem pogarszającym rokowanie [10].

ryc. 3.  Badanie histopatologiczne guza u chorej nr 1 z ogniskiem raka mioepitelialnego. Widoczny naciek komórek raka na tkankę tłuszczową (H&E; 3a – powiększenie 10-krotne, 
3b – powiększenie 40-krotne).

ryc. 4.  Badanie histopatologiczne guza u chorej nr 1. Indeks proliferacyjny Ki67 w ognisku raka mioepitelialnego (4a – powiększenie 20-krotne, 4b – powiększenie 40-krotne).

ryc. 5.  Zdjęcie śródoperacyjne chorej nr 2. Resekcja guza przestrzeni przygardłowej 
lewej z dostępu szyjno-przyuszniczego (5a). Strzałka wskazuje guz pod pniem 
nerwu twarzowego. Usunięto policykliczny guz (5b).
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indeks proliferacyjny Ki67 [14]. W obu prezentowanych przypad-
kach MECxPA obecne były jasne komórki i dodatnia reakcja dla 
p63, zaś ujemna dla p53, a komórki raka wykazywały stosunkowo 
wysoki indeks proliferacyjny Ki67 (90% i 50%).

Podstawową metodą leczenia raka myoepitelialnego jest radykalna 
resekcja chirurgiczna z szerokim marginesem zdrowych tkanek (z 
uwagi na agresywność guza i skłonność do miejscowego nawrotu). 
Nie ma konsensusu w kwestii oszczędzania nerwu twarzowego, 
jak również elektywnej operacji węzłów chłonnych [17, 19]. Po-
operacyjna RT jest zalecana w przypadku nowotworów o wysokim 
stopniu złośliwości, dodatnich lub bliskich marginesach chirur-
gicznych, w sytuacjach inwazji okołonaczyniowej i okołonerwowej, 
przerzutów do węzłów chłonnych oraz po chirurgii ratunkowej w 
przypadku nawracających guzów [14, 22]. Chemioterapia skoja-
rzona z radioterapią w leczeniu pooperacyjnym stosowana jest w 
leczeniu nawrotów lub przerzutów odległych [21].

Brak w literaturze wyników, które porównywałyby przeżycia wol-
ne od wznowy dla raka mioepitelialnego de novo i MECxPA. Lim 
i wsp. porównali przeżycia u 52 chorych z pierwotnymi wysoko 
złośliwymi rakami ślinianki przyusznej z przeżyciami wśród 21 
pacjentów z CAxPA w tej samej lokalizacji [23]. Największy od-
setek w obu grupach stanowił rak przewodowy ślinianek. Autorzy 
wykazali, że CAxPA jest bardziej agresywnym rakiem w porów-
naniu z pierwotnym rakiem ślinianki przyusznej. Bardzo istotna 
rokowniczo jest również rozległość CAxPA. Suzuki i wsp. wyka-
zali 3-letnie przeżycia bez wznowy choroby dla nieinwazyjnych 
postaci CAxPA na poziomie 79,9% i 76%, odpowiednio dla typów 
histopatologicznych raka przewodowego i gruczolakoraka [24]. W 
tej samej pracy odsetki przeżyć wolnych od wznowy dla inwazyj-
nych postaci obu typów CAxPA wyniosły odpowiednio 60% i 30%.

Z uwagi na rzadkie występowanie CAxPA, a tym samym jeszcze 
rzadsze przypadki poszczególnych typów histopatologicznych ra-
ków ślinianek w PA, zarówno jednolite kryteria postępowania te-
rapeutycznego, jak i rokowanie są trudne do ustalenia. Konieczne 
jest raportowanie poszczególnych przypadków lub ich serii w celu 

ryc. 6.  Badanie histopatologiczne guza u chorej nr 2 z ogniskiem raka mioepitelialnego. 
Strzałka wskazuje na pseudotorebkę guza, na którą naciekają komórki raka. (H&E; 
powiększenie 10-krotne).

dokładnej oceny biologii nowotworów. Badania molekularne wska-
zują, że rozwój CAxPA jest następstwem wieloetapowego modelu 
karcynogenezy z progresywną utratą heterozygotyczności na ra-
mionach chromosomu 8q, następnie 12q i na końcu 17p [25]. W 
przyszłości szczegółowe wyniki tych badań mogą dostarczyć wska-
zówek dla dokładniejszej diagnozy i agresywnego leczenia pacjen-
tów z CAxPA, a tym samym poprawy parametrów ich przeżycia.

Wnioski

CAxPA jest histopatologicznym rozpoznaniem określonego typu 
raka ślinianek, który powstaje we współistniejącym PA lub na pod-
łożu istniejącego wcześniej i usuniętego PA. Czynnikami zwięk-
szającymi ryzyko złośliwej transformacji PA są: starszy wiek pa-
cjenta, duży rozmiar guza i lokalizacja w śliniance podżuchwowej. 
Na większe prawdopodobieństwo przemiany złośliwej PA mogą 
wskazywać również: histopatologicznie stwierdzane cechy znacznej 
hialinizacji i zwiększonej aktywności mitotycznej do (10 x DPW). 
Pacjenci z wewnątrztorebkową i minimalnie inwazyjną postacią 
CAxPA mają korzystniejsze rokowania niż pacjenci z rozlegle in-
wazyjnym nowotworem.
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