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jest na 21–25/1 mln mieszkańców/rok. Choroba ta może wystąpić 
w każdym wieku, jednakowo często u obu płci [2]. CD może dotyczyć 
dowolnego miejsca układu limfatycznego. Najczęściej choroba wy-
stępuje w węzłach chłonnych – 75% przypadków (w klatce piersio-
wej – 30%, szyi – 23%, w jamie brzusznej – 20% oraz w przestrzeni 
zaotrzewnowej – 17%). Postać pozawęzłowa dotyczy 25% opisanych 
przypadków. Dotychczas opublikowane lokalizacje to m.in.: płu-
ca, krtań, przyusznica, trzustka, opony mózgowo-rdzeniowe oraz 
mięśnie [3–5]. CD nie stanowi jednorodnego zespołu zaburzeń. 
Podział kliniczny wyróżnia postać zlokalizowaną oraz postać wie-
loogniskową (uogólnioną) (Tab. I.). Istnieją trzy typy histologiczne 
CD: najczęstszy naczyniowo-szklisty (90% wszystkich przypadków), 
plazmatyczno-komórkowy oraz mieszany [6]. CD zlokalizowana 
w okolicy głowy i szyi często stanowi wyzwanie diagnostyczne dla 
lekarza laryngologa, ponieważ objawy są niespecyficzne, a przebieg 
choroby ma tendencję do naśladowania nowotworu. Ostateczne roz-
poznanie stawiane jest na podstawie badania histopatologicznego. 

OPIS PRZYPADKU

15-letni chłopiec został przyjęty do Kliniki Otolaryngologii Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego z powodu guza okolicy zażu-
chwowej po stronie prawej. Zmiana obserwowana od około 2 lat, 

WYKAZ SKRÓTÓW

CD – choroba Castlemana 
CMV – Cytomegalowirus 
EBV – Wirus Epsteina-Barr 
HBV – Wirus zapalenia wątroby typu B 
HCV – Wirus zapalenia wątroby typu C 
HIV – Ludzki wirus niedoboru odporności 
MRI – rezonans magnetyczny  
PET – pozytonowa tomografia emisyjna 
TK – tomografia komputerowa 
USG – ultrasonografia 

WSTĘP

Choroba Castlemana (CD) należy do rzadkich chorób limfoproli-
feracyjnych. Jej istota polega na nienowotworowym rozroście ko-
mórek układu limfatycznego, do którego dochodzi zwykle w wę-
złach chłonnych lub rzadziej poza nimi. Po raz pierwszy została 
opisana w 1954 roku przez zespół dr. Benjamina Castlemana jako 
guz śródpiersia przypominający grasiczaka [1]. Epidemiologia CD 
jest trudna do określenia ze względu na rzadkość jej występowania 
i różnorodny przebieg kliniczny. Częstość zachorowań szacowana 
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Diagnostykę obrazową poszerzono o rezonans magnetyczny (MRI) 
(Ryc. 1.–3.). W badaniu rezonansu magnetycznego stwierdzono gład-
kokonturową zmianę lito-płynową o wymiarach: 16 x 40 x 30 mm 
w płacie powierzchownym prawej przyusznicy, wykazującą ce-
chy restrykcji dyfuzji w DWI, ulegającą silnemu wzmocnieniu 
pokontrastowemu w zakresie frakcji litej. Obraz MRI oraz cha-
rakter wzmocnienia kontrastowego sugerowały obecność guza 
Warthina. W przyleganiu do górnego bieguna przyusznicy kilka 
węzłów chłonnych.

Pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego w trybie 
planowym. Wykonano cięcie przeduszno-szyjne jak do parotdek-
tomii. Podczas zabiegu pobrano klinowo wycinek z guza do śród-
operacyjnego badania histopatologicznego. Patomorfolog określił 
w badaniu wstępnym pobrany materiał jako tkankę limfoidalną, 
niebudzącą niepokoju onkologicznego. Wykluczył guz Warthi-
na oraz rozrost limfoproliferacyjny typu chłoniaka. Wykonano 
parotidektomię zachowawczą, usunięto płat powierzchowny śli-
nianki przyusznej wraz z guzem. Jego zasadniczej masie towarzy-
szyły liczne śródśliniankowe powiększone węzły chłonne. Górny 

niepowiększająca się, bez dolegliwości, bez objawów ogólnych, 
z funkcją nerwu twarzowego prawidłową. W badaniu przedmio-
towym stwierdzono przesuwalny guz za kątem żuchwy wielkości 
ok. 2–3 cm, spoisty, niebolesny, o gładkiej powierzchni. Skóra nad 
guzem była niezmieniona. 

Poza tym w badaniu laryngologicznym oraz w podstawowych 
badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono odchyleń od normy. 
W USG opisano patologiczną zmianę w prawej śliniance przyusznej 
ogniskową lito-płynową o wymiarach 40 x 18 x 34 mm, z przewa-
gą części płynnej z bardzo bogatym unaczynieniem w przegrodach 
i w części litej. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo procesu 
rozrostowego, zasugerowano konieczność oceny histopatologicznej. 

Dwukrotnie wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kon-
trolą USG. W obu przypadkach stwierdzono: komórki limfoidalne, 
pojedyncze makrofagi oraz hemosyderofagi, co sugerowało obraz 
zmiany łagodnej. Na podstawie wyniku drugiej biopsji wysunięto po-
dejrzenie reaktywnie zmienionego śródśliniankowego węzła chłon-
nego. Wynik badań serodiagnostycznych TORCH – negatywny.

Ryc. 1.  Obraz T2-zależny, płaszczyzna osiowa. Ryc. 2.  Obraz T2-zależny, płaszczyzna strzałkowa.

Tab. I.  Porównanie postaci zlokalizowanej i uogólnionej.

cechA chARAKTeRYSTYcZnA POSTAć ZlOKAlIZOWAnA POSTAć UOgÓlnIOnA

Częstość występowania 75–80% przypadków 20–25% przypadków

Przebieg łagodny agresywny (możliwa transformacja w chłoniaka)

Najczęstszy wiek w chwili rozpoznania 3.–4. dekada życia 5.–6. dekada życia

Typ histologiczny 80% typ naczyniowo-szklisty typ plazmatyczno-komórkowy

Rozległość zajęcia węzłów chłonnych jednoogniskowe wieloogniskowe

Objawy kliniczne pojedynczy guz, często wykrywany przypadkowo gorączka, zmęczenie, senność, nadmierna potliwość, spadek masy 
ciała, wysypka, hepatosplenomegalia, niedokrwistość hemolityczna, 
hipergammaglobulinemia

Preferowane leczenie chirurgiczne wycięcie guza w całości leczenie systemowe

Rokowanie  95–100% przeżywa 5 lat 65% przeżywa 5 lat
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biegun guza sięgał powyżej łuku jarzmowego. Przebieg poopera-
cyjny niepowikłany, funkcja nerwu twarzowego zachowana. Osta-
teczny wynik badania histopatologicznego materiału operacyjnego: 
Choroba Castlemana – postać naczyniowo-szklista z torbielami 
limfoepitelialnymi (Ryc. 4., 5.).  Struktura ślinianki zatarta przez 
rozrost tkanki chłonnej z cechami CD. W jednym z otaczających 
węzłów chłonnych również zmiana typu CD. 

W okresie pooperacyjnym wykluczono postać uogólnioną CD 
na podstawie:

•	 braku objawów ogólnych,
•	 braku zmian w badaniach obrazowych (USG, MRI, PET) 

w zakresie: pozostałych ślinianek, tarczycy, śródpiersia, 
płuc oraz jamy brzusznej,

•	 typu zmian obserwowanych w badaniu histopatologicznym 
(naczyniowo-szklisty),

•	 braku odchyleń w badaniach laboratoryjnych, w tym 
badaniach immunologicznych,

•	 braku: zakażenia wirusami HIV, EBV, CMV, HBV i HCV 
oraz prątkiem gruźlicy, niedoborów odporności, chorób 
autoimmunizacyjnych. 

Chłopiec pozostaje pod stałą obserwacją trzy lata, bez cech na-
wrotu choroby.

DYSKUSJA

Choroba Castlemana jest łagodną hiperplazją układu limfatyczne-
go, najczęściej lokalizującą się w węzłach chłonnych. Może mieć ona 
postać: (1) zlokalizowaną (jednoogniskową), jeśli dotyczy jednego 
węzła chłonnego bądź jednej grupy węzłowej, lub (2) uogólnioną 
(wieloogniskową). Postać jednoogniskowa nazywana jest też guzem 

Castlemana. Najczęściej choroba lokalizuje się w śródpiersiu, rza-
dziej w obrębie głowy i szyi. Lokalizacja guza Castlemana w ślinian-
ce przyusznej jest bardzo rzadka – dotychczas opisanych zostało 
około 30 takich przypadków. Rozpoznanie ustala się na podstawie 
badania histopatologicznego. Obraz kliniczny charakteryzuje się 
przebiegiem typowym dla łagodnych guzów ślinianki przyusznej.  
W diagnostyce różnicowej, poza guzami łagodnymi ślinianki, nale-
ży brać pod uwagę także: chłoniaki, choroby autoimmunologiczne, 
zespoły zaburzeń odporności, limfadenopatię (zapalną, zakaźną, 

Ryc. 3.  Obraz T2-zależny, płaszczyzna czołowa. Ryc. 4.  Zanikowa grudka limfatyczna z obecnością centralnie szkliwiejących naczyń oto-
czony koncentrycznymi warstwami małych limfocytów (wygląd „skórki cebuli”).

Ryc. 5.  Obecność licznych torbieli wyścielonych nabłonkiem. Falisty wygląd ich światła 
to wynik impresji grudek limfatycznych.
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guza lub w przypadku pacjentów, u których wykonano niepełną 
resekcję zmiany [7, 8]. Obecnie nie ma jednoznacznego schematu 
postępowania w przypadku postaci uogólnionej Choroby Castle-
mana. Leczenie pierwszego rzutu w postaci rozsianej najczęściej 
obejmuje kortykosteroidy. Sterydoterpia w dużych dawkach powo-
duje u pacjentów remisję dolegliwości oraz zmniejszenie limfade-
nopatii. Odnotowane zostały przypadki całkowitej remisji choroby 
w przypadku monoterapi sterydami [9]. Jednakże większość pacjen-
tów wymaga dawek steroidów, które są zbyt wysokie, aby można je 
było tolerować przez długi czas, a nawrót choroby jest praktycznie 
nieunikniony podczas redukcji dawek. Dlatego sterydy są najczę-
ściej stosowane w połączeniu ze środkami alkilującymi, takimi jak 
cyklofosfamid i chlorambucil, lub z immunoterapią [10]. Bardzo 
obiecujące są doniesienia odnośnie do immunoterapii w przypad-
ku postaci uogólnionej CD z użyciem przeciwciał monoklonalnych 
skierowanych na IL6 lub IL6R (tocilizumab i siltuximab). Oczekuje 
się, że leczenie z użyciem tych przeciwciał stanie się ogólnodostęp-
ne w ciągu najbliższych kilku lat [11, 12].

nowotworową). Brak jest charakterystycznych cech w badaniach 
obrazowych (MRI, TK, USG), które pozwoliłyby jednoznacznie 
rozpoznać CD [4]. Wartość diagnostyczna biopsji cienkoigłowej 
w przypadku chorób limfoproliferacyjnych, w tym CD, jest znacznie 
ograniczona. Skąpy materiał uzyskiwany w tym badaniu nie pozwala 
na wykonanie badań immunohistochemicznych, na których w dużej 
mierze opiera się rozpoznanie. Niejednoznaczny obraz histopatolo-
giczny węzłów chłonnych w różnych typach tej choroby powoduje, że 
ostateczne rozpoznanie może być postawione dopiero po wnikliwej 
ocenie dużych wycinków lub chirurgicznym usunięciu całej zmia-
ny. Leczenie w chorobie Castlemana zależy od postaci klinicznej. 
W przypadku postaci ograniczonej postępowaniem z wyboru jest 
chirurgiczne usunięcie guza. Wyniki leczenia są dobre i przeważ-
nie nie ma potrzeby stosowania leczenia uzupełniającego. Operacja 
może okazać się niemożliwa, gdy masa obejmuje istotne struktury. 
W takich przypadkach można podjąć próbę neo-adiuwantowej te-
rapii lub embolizacji. Lokalna radioterapia może być stosowana jako 
alternatywna opcja terapeutyczna w przypadku nieoperacyjnego 
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