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STRESZCZENIE:    Wstęp: Chłoniaki złośliwe to nowotwory wywołane klonalnym rozrostem komórek limfoidalnych odpowiadających 
różnym stadiom zróżnicowania prawidłowych limfocytów. Klasyfikacja WHO w  oparciu o  kryteria genetyczno-im-
munohistochemiczne dzieli chłoniaki na ziarnicze i nieziarnicze, w każdej grupie wyróżniając liczne podtypy o od-
miennym obrazie histologicznym i przebiegu klinicznym. Chłoniaki mogą występować w postaci węzłowej bądź po-
zawęzłowej. Stanowią one 3–5% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce i są na trzecim miejscu pod względem 
częstości występowania wśród nowotworów głowy i szyi. Liczba zachorowań na chłoniaki wzrasta o 3–4% na rok, czy-
niąc je jednymi z najczęstszych nowotworów złośliwych u młodych osób, stanowiących istotny przedmiot zaintereso-
wania współczesnej onkologii. 

  Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego i procesu diagnostycznego u pacjentów z chłoniakami złośliwymi zlokalizowany-
mi w regionie głowy i szyi, a rozpoznanymi w Klinice Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi w latach 2013–2017. 

  Materiał i metody: Trzydziestu pacjentów z chłoniakami złośliwymi, diagnozowanych w Klinice Otolaryngologii i La-
ryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2013–2016. 

  Wyniki: W badanej grupie w 8 przypadkach rozpoznano chłoniaki węzłowe, a w pozostałych chłoniaki pozawęzło-
we. U 29 pacjentów rozpoznano różne postacie chłoniaków typu B, u jednego  – chłoniaka typu T. Najczęstszym obja-
wem była limfadenopatia szyjna lub obecność guza na szyi, a inne dolegliwości były związane z lokalizacją narządową 
chłoniaków pozawęzłowych. Rozpoznanie stawiano na podstawie materiału pobranego w biopsji cienkoigłowej lub 
chirurgicznej guza szyi oraz materiału pooperacyjnego lub biopsyjnego w chłoniakach pozawęzłowych. 

  Wnioski: W diagnostyce guzów głowy i szyi należy brać pod uwagę chłoniaki złośliwe. Ze względu na niecharaktery-
styczny obraz kliniczny oraz konieczność zastosowania panelu badań immunohistochemicznych chłoniaki w tej okoli-
cy mogą stanowić poważny problem diagnostyczny. Rozpoznanie chłoniaków wymaga interdyscyplinarnej współpra-
cy wielu specjalistów. 

SŁOWA KLUCZOWE:   chłoniaki złośliwe, nowotwory głowy i szyi, chłoniaki pozawęzłowe

ABSTRACT:   Introduction: Malignant lymphoma (ML) is a neoplasm caused by clonal expansion of undifferentiated B, T and NK-lym-
phoid cells. WHO classification divides lymphomas into two main types, i.e. Hodgkin lymphoma (HL), and non-Hodgkin 
lymphoma (NHL), with numerous subtypes. The majority of MLs are localized in lymph nodes, but extranodal locations 
are also possible. MLs represent approximately 3-5% of all malignant neoplasms in Poland, but their incidence has been in-
creasing in recent years, especially in young patients. The objective of the study was to evaluate clinical manifestations and 
diagnostic process in patients with malignant lymphomas of the head and neck region as diagnosed in the Department of 
Otorhinolaryngology of the Medical University of Lodz in years 2013-2017. Material and method: 30 patients diagnosed with 
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WPROWADZENIE

Chłoniaki złośliwe są grupą nowotworów charakteryzujących 
się klonalnym rozrostem komórek limfoidalnych, odpowiada-
jących różnym stadiom zróżnicowania prawidłowych limfocy-
tów (Picard 2015, Cooper 2009, Hoffman 1998). Chłoniaki są 
w Polsce szóstym co do częstości nowotworem złośliwym, przy 
czym w ostatnich latach częstość zachorowań wzrasta o 3–4% 
na rok. Występują nieco częściej u mężczyzn, w dwóch szczy-
tach zachorowań – między 20. i 30. rokiem życia oraz 60. i 70. 
rokiem życia (www.onkologia.org.pl, www.cancerresearchuk.
org, Walewski 2011, Warzocha 2011). Nie do końca poznano 
etiologię chłoniaków, a wśród czynników ryzyka wymienia się 
niedobory odporności, choroby autoimmunologiczne, zaka-
żenia wirusowe i bakteryjne (HIV, HTLV-1, EBV, HCV, HBV 
i inne), czynniki środowiskowe (Niemczyk 2015, Szczeklik 2011).

Obowiązującym obecnie podziałem nowotworów układu krwio-
twórczego i chłonnego jest klasyfikacja WHO z 2008 roku, która 
powstała na podstawie założeń klasyfikacji REAL (ang. Revised 
European–American Classification of Lymphoid Neoplasms). 
Nadal również stosowany jest podział chłoniaków na chłonia-
ki Hodgkina, czyli ziarnicę złośliwą (ang. Hodgkin lymphoma; 
HL) i chłoniaki nie-Hodgkina, czyli chłoniaki nieziarnicze (ang. 
Non-Hodgkin lymphoma; NHL). Klasyfikacja WHO wyróżnia 
ponad 30 typów chłoniaków, a podstawowym kryterium po-
działu jest pochodzenie z linii limfocytów B (86%), T (12%) lub 
komórek NK (2%) (ang. natural killer cells; NK) (Walewski 2011, 
Swerdlow 2008, Niemczyk 2015) (tab. 1). Stopień zaawanso-
wania klinicznego (staging) chłoniaków określa się przy uży-
ciu czterostopniowej klasyfikacji Ann Arbor (Walewski 2011). 

Objawy kliniczne chłoniaków są zróżnicowane i zależą od lo-
kalizacji, typu histologicznego i stopnia zaawansowania no-
wotworu (Picard 2015). Pierwszym objawem są zwykle niebo-
lesne, wolno powiększające się węzły chłonne, często łączące 
się w pakiety (Niemczyk 2015). Objawy chłoniaków pozawę-
złowych związane są z lokalizacją guza nowotworowego. Ob-
jawom miejscowym mogą towarzyszyć dolegliwości ogólne, 
takie jak: gorączka, utrata masy ciała, nocne poty. U chorych 
na chłoniaka Hodgkina może występować również zmęczenie, 

świąd i dolegliwości bólowe zajętych węzłów chłonnych poja-
wiające się po spożyciu alkoholu (Herd 2012). 

Wśród guzów głowy i szyi chłoniaki złośliwe są trzecim co do 
częstości rodzajem nowotworów (Piccard 2015, Cooper 2009). 
W tej lokalizacji 2/3 chłoniaków występuje w postaci węzło-
wej zlokalizowanej lub jak element uogólnionej limfadenopa-
tii. Pozostałe przypadki to chłoniaki pozawęzłowe, niekiedy 
wywodzące się również z narządów nie zawierających utkania 
limfatycznego (Marszałek 2006, Zucca 2015). 

Celem pracy była ocena obrazu klinicznego i procesu diagno-
stycznego pacjentów z chłoniakami zlokalizowanymi w regionie 
głowy i szyi, które zostały rozpoznane w Klinice Otolaryngo-
logii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi w latach 2013–2015.

MATERIAŁ I METODY

Trzydziestu pacjentów (18 mężczyzn i 12 kobiet) z chłonia-
kami złośliwymi, diagnozowanych w Klinice Otolaryngolo-
gii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi w latach 2013–2017. 

WYNIKI 

Wśród 30 pacjentów z chłoniakami u 8 chorych (27%) rozpozna-
no chłoniaki węzłowe, a u 22 (73%) chłoniaki pozawęzłowe (zlo-
kalizowane w nosowej części gardła, nasadzie języka, migdałku 
podniebiennym, nosie i zatokach przynosowych, śliniankach pod-
żuchwowych, uchu środkowym, krtani – tab.1). Na podstawie 
badania histopatologicznego i badań immunohistochemicznych 
najczęściej rozpoznawano chłoniaki z komórek B – 29 przypad-
ków (97%). Tylko w jednym przypadku (3%) badania histopatolo-
giczne pozwoliły na rozpoznanie chłoniaka z komórek T (ryc. 1).

Pacjenci zgłaszali się do kliniki z powodu limfadenopatii szyjnej 
lub guza szyi – 14 chorych (47%). U 8 pacjentów z lokalizacją 
węzłową było to jedyne istotne odchylenie od normy w bada-

malignant lymphomas of the head and neck region at the Department of Otorhinolaryngology of the Medical University of 
Lodz in 2013-2017. Results: The study group consisted of 8 cases of nodal lymphomas and 22 cases of extranodal lympho-
mas. In 29 cases B-cell lymphomas were diagnosed. The most common symptoms included lymphadenopathy or neck tu-
mor. Other symptoms were associated with the location of tumors in particular body organs. The diagnosis was based on 
histopathological examination of biopsy (needle or surgical) samples. Conclusion: Malignant lymphomas should be taken 
into account during differential diagnosis of the tumor or lymphadenopathy of the neck. The diagnosis is difficult because 
of the nonspecificity of symptoms and the need for interdisciplinary cooperation of many specialists.

KEYWORDS:  malignant lymphoma, head and neck neoplasm, extranodal lymphoma
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niu laryngologicznym. Powiększenie węzłów chłonnych lub guz 
na szyi towarzyszyło również w dwóch przypadkach chłonia-
kom zlokalizowanym w migdałku podniebiennym, w dwóch 
przypadkach – w migdałku językowym, w dwóch przypadkach 
w nosowej części gardła oraz u jednego chorego z chłoniakiem 
ślinianki podżuchwowej. Inne objawy związane były z lokaliza-
cją chłoniaków pozawęzłowych. Upośledzenie drożności nosa, 
katar, zaburzenia węchu występowały u chorych z guzem zlo-
kalizowanym w obrębie nosa, zatok przynosowych i nosowej 
części gardła. U jednego z tych pacjentów objawy sugerowały 
zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z po-
wikłaniami oczodołowymi i ślepotą oka prawego oraz znacz-
nym upośledzeniem wzroku oka lewego. Uczucie zawadzania 
lub przeszkody w gardle oraz asymetria migdałków podnie-
biennych i językowych były objawami zgłaszanymi przez pa-
cjentów z chłoniakiem w okolicy nasady języka, w migdałku 
podniebiennym oraz w krtani. Duszność nasilająca się w cza-
sie kilku tygodni towarzyszyła choremu z chłoniakiem krtani. 
Ten pacjent jako jedyny zgłaszał również objawy ogólne, takie 
jak utrata masy ciała i nocne poty. Z kolei u jednej z pacjentek 
początkowo rozpoznano zaostrzone przewlekłe zapalenie ucha 
środkowego powikłane porażeniem nerwu twarzowego, które 
ostatecznie okazało się być chłoniakiem z komórek B zlokali-
zowanym w uchu środkowym (tab. 2).

Rozpoznanie chłoniaka stawiano na podstawie badania histopa-
tologicznego oraz badań immunohistochemicznych materiału 
biopsyjnego. U 3 pacjentów z lokalizacją węzłową chłoniaka 
jednoznaczne rozpoznanie postawiono na podstawie biopsji 
aspiracyjnej cienkoigłowej, u 5 chorych po biopsji chirurgicz-
nej węzłów chłonnych. Materiał pooperacyjny pozawęzłowy 
stanowił podstawę rozpoznania chłoniaka u 8 pacjentów z jego 
lokalizacją w migdałkach podniebiennych (5 pacjentów – ton-
sillektomia), w śliniance podżuchwowej (1 pacjentka – rady-
kalne usunięcie ślinianki) oraz zatokach przynosowych (2 pa-
cjentów – endoskopowa operacja nosa i zatok przynosowych). 
U pozostałych 14 pacjentów – z chłoniakami w nasadzie języka, 
jamie nosa, nosowej części gardła i krtani – rozpoznanie posta-
wiono na podstawie badania histopatologicznego wycinków. 

DYSKUSJA

Częstość zachorowania na chłoniaki złośliwe wzrasta. Ponie-
waż w ostatnich latach stały się one jednym z najczęstszych no-
wotworów złośliwych, szczególnie u młodych osób, stanowią 
przedmiot zainteresowania współczesnej onkologii. Wraz ze 
wzrostem ogólnej zachorowalności na ten rodzaj nowotworu, 
częściej są one rozpoznawane również w obrębie głowy i szyi 
(www. onkologia.org.pl, Walewski 2011, Warzocha 2011, www.
cancerresearchuk.org). 

W rejonie głowy i szyi, podobnie jak w innych okolicach, chło-
niaki węzłowe stanowią około 2/3 przypadków, natomiast w 1/3 
lokalizują się pozawęzłowo, niekiedy również w narządach po-
zbawionych tkanki chłonnej (Marszałek 2006, Zucca 2015). Jed-
nak w badanej grupie chorych chłoniaki węzłowe występowały 
w niespełna 22% przypadków. Chłoniaki pozawęzłowe lokalizo-
wały się w większości w narządach zawierających utkanie chłon-
ne, a tylko u 5 chorych w okolicach pozbawionych tkanki chłon-
nej (nos i zatoki przynosowe, ślinianka podżuchwowa, krtań). 

Najczęstszą pozawęzłową limfatyczną lokalizacją chłoniaków 
nieziarniczych jest tkanka limfatyczna pierścienia Waldeyera. 
Nowotwory te wykazują szczególną predylekcję do migdałków 
podniebiennych, ale także do części nosowej gardła (Niemczyk 
2015, Maeshima 2015). Z kolei chłoniaki jam nosa i zatok przy-
nosowych są rzadką lokalizacją i stanowią jedynie 58% wszyst-
kich chłoniaków pozawęzłowych głowy i szyi (Shawabkeh 2016). 
W naszym materiale przybliżona była częstość chłoniaków 

Tab. II.  Objawy chłoniaków złośliwych u chorych diagnozowanych w Klinice 
Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi w latach 2013–2017.

OBJAWY LICZBA 
PACJENTÓW

Limfadenopatia szyjna 14

Upośledzenie drożności nosa 8

Uczucie przeszkody w gardle 8

Asymetria migdałków podniebiennych i językowych 9

Wydzielina w jamach nosa 4

Objawy oczodołowe 1

Duszność 1

Upośledzenie węchu 1

Wyciek z ucha, niedosłuch z towarzyszącym porażeniem 
nerwu twarzowego

1

Objawy ogólne 1

Tab. I.  Lokalizacja chłoniaków złośliwych u chorych diagnozowanych w Klinice 
Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi w latach 2013–2017.

LOKALIZACJA LICZBA PACJENTÓW

Guz szyi 8

Nosowa część gardła 7

Migdałek podniebienny 5

Nasada języka 4

Nos i zatoki przynosowe 3

Ślinianka podżuchwowa 1

Krtań 1

Ucho środkowe 1
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z większym zaawansowaniem choroby. Jednak w badanej gru-
pie objawy ogólne w postaci utraty masy ciała i nocnych potów 
zgłaszał tylko jeden chory z chłoniakiem krtani.

Diagnostyka chłoniaków zlokalizowanych w regionie głowy i szyi 
opiera się na dokładnym badaniu laryngologicznym, które uzu-
pełniane jest badaniem endoskopowym, szczególnie przydat-
nym w ocenie trudno dostępnych struktur anatomicznych (ryc. 
4). W przypadku lokalizacji pozawęzłowej chłoniaków badanie 
histopatologiczne przeprowadza się na materiale pooperacyj-
nym lub wycinkach z guza. U pacjentów z limfadenopatią szyj-
ną w pierwszej kolejności wykonywana jest biopsja aspiracyjna 
cienkoigłowa (BAC), jednak w diagnostyce chłoniaków ma ona 
ograniczoną wartość i zazwyczaj nie wystarcza do określenia 
typu chłoniaka (Mizera-Nyczak 2006). Dlatego zaleca się po-
branie całego węzła chłonnego wraz z torebką, a diagnostykę hi-
stopatologiczną poszerza się o metody immunohistochemiczne. 
W pierwszej kolejności wykonuje się odczyny na cytokeratyny 
(markery komórek nabłonkowych – cytokeratins; CK) i wspól-
ny antygen leukocytarny (leukocyte common antygen; LCA), 
umożliwiające różnicowanie pochodzenia komórek nowotwo-
rowych. Kolejne badania immunohistochemiczne pozwalają na 
ocenę ekspresji antygenów komórkowych, zwłaszcza z systemu 
CD (ang. Cluster of Differentation). Odpowiadają one poszcze-
gólnym podtypom limfocytów / leukocytów oraz poziomowi ich 
czynnościowej dojrzałości, co pozwala zdefiniować, czy nowotwór 
pochodzi z linii komórek B, T czy NK. Diagnostykę uzupełnia 
się oceną ekspresji antygenu Ki-67 (wskaźnik indeksu mitotycz-
nego komórek), niekiedy również oceną ekspresji produktów, 
takich genów jak: bcl-2, bcl-6, p53, Rb, będących wskaźnikami 
aktywności inhibitorów cyklu komórkowego (Marszałek 2006, 
Mizera-Nyczak 2006).

W badanej grupie chorych rozpoznanie histopatologiczne chło-
niaka złośliwego – oraz podstawowe określenie jego typu – sta-

w nosowej części gardła, migdałkach podniebiennych i nasadzie 
języka (odpowiednio: 5,5 i 4 przypadki). Niezwykle rzadkie są 
chłoniaki krtani, które stanowią mniej niż 1% wszystkich no-
wotworów złośliwych tego narządu (Zhu 2016, Zapparoli 2014) 
W badanej grupie chorych przeważająca większość przypadków 
stanowiły chłoniaki z komórek B (96,3%), co jest zgodne z da-
nymi z piśmiennictwa (Niemczyk 2015). Autorzy wskazują, że 
większość z chłoniaków to ich postać nieziarnicza (NHL). Należy 
zaznaczyć, że pod względem częstości występowania chłonia-
ków pozawęzłowych nieziarniczych ich lokalizacja w regionie 
głowy i szyi zajmuje drugie miejsce po chłoniakach przewo-
du pokarmowego (Vega 2005). Chłoniak Hodgkina występuje 
rzadziej niż NHL, jednak wśród młodych dorosłych należy do 
najczęstszych nowotworów złośliwych (www. onkologia.org.pl, 
Marszałek 2006). W regionie głowy i szyi zazwyczaj manifestu-
je się jako bezbolesna limfadenopatia szyjna, a jego lokalizacja 
pozawęzłowa jest rzadka (1–5%) (Zapater 2010, Herd 2012).

Jak wspomniano wcześniej objawy chłoniaków złośliwych są za-
leżne od ich typu, zaawansowania i lokalizacji. W badanej grupie 
chorych najczęstszym symptomem była limfadenopatia szyjna 
lub obecność guza na szyi (52% pacjentów), która towarzyszyła 
chłoniakom węzłowym oraz części chłoniaków pozawęzłowych 
zlokalizowanych w migdałku podniebiennym, migdałku języ-
kowym, nosowej części gardła i śliniance podżuchwowej. Inne 
objawy zawsze były związane z zajęciem konkretnego narządu 
przez postać pozawęzłową i sugerowały obecność nowotworu 
tego narządu. Dopiero badanie histopatologiczne pozwalało na 
rozpoznanie chłoniaka. Do najczęstszych objawów chłoniaków 
jamy ustnej i ustnej części gardła należą: asymetria migdałków 
podniebiennych, podśluzówkowa masa w obrębie nasady języ-
ka, rzadziej owrzodzenie na błonie śluzowej. Niekiedy wzrost 
nowotworu jest bezobjawowy przez długi czas (Niemczyk 2015). 
Objawy chłoniaków nosa i zatok przynosowych, takie jak upośle-
dzenie drożności nosa, są niecharakterystyczne i zwykle sugerują 
przewlekły stan zapalny. Przykładem może być pacjent leczony 
z powodu przewlekłego zaostrzonego zapalenia zatok przyno-
sowych z powikłaniami oczodołowymi, u którego rozpoznano 
ostatecznie chłoniaka typu T (ryc. …). Wśród objawów chłonia-
ków nosowej części gardła wymienia się: zaburzenia drożności 
jam nosa, krwawienia z nosa, uczucie „zatkania uszu” (Niemczyk 
2015, Brnes 2005, Shawabkeh 2016, Vähämurto 2016). Niezależ-
nie od lokalizacji w agresywnych postaciach chłoniaków, takich 
jak DLBCL czy chłoniak Burkitta objawy są nasilone, guz wzrasta 
szybko i w związku z tym, często czas między początkiem pro-
cesu a diagnozą jest krótki. Natomiast chłoniaki o przebiegu in-
dolentnym, jak na przykład plazmocytoma czy chłoniak MALT, 
charakteryzują się utajonym początkiem, rozwijają się powoli, 
objawy są przewlekłe, a czas do postawienia diagnozy często jest 
dłuższy (Picard 2015). Dane z piśmiennictwa wskazują, że obja-
wy ogólne występują u około 30% chorych i zwykle są związane 

Ryc. 1.  Typ histopatologiczny chłoniaka u chorych diagnozowanych w Klinice 
Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi w latach 2013–2017.
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z rozpoznanym chłoniakiem w celu wyboru optymalnej metody 
leczenia niezbędne jest dokładne określenie stopnia zaawanso-
wana choroby. Mimo że obecnie najczęściej wykonuje się tomo-
grafię komputerową, to badaniem zalecanym, zarówno w dia-
gnostyce, jak i monitorowaniu przebiegu choroby i leczenia jest 
PET-TK (pozytronowa tomografia emisyjna sprzężona z tomo-
grafią komputerową z użyciem fluorodeoksyglukozy znakowanej 
izotopem fluoru). Rezonans magnetyczny jest badaniem z wy-
boru w przypadku chłoniaka oczodołu lub podejrzenia zajęcia 
ośrodkowego układu nerwowego (Cheson 2014). Kwalifikacja do 
leczenia następuje na podstawie rozpoznania określonego typu 
chłoniaka, ustalenia stopnia zaawansowania choroby wg klasy-
fikacji Ann Arbor oraz oceny czynników rokowniczych wcho-
dzących w zakres Międzynarodowego Indeksu Prognostyczne-
go (International Prognostic Index; IPI) (Prochorec-Sobieszek 
2013). Leczenie chłoniaków opiera się na chemio- i radioterapii 
w różnych schematach, opracowanych dla określonych typów 
choroby. Największym odsetkiem wyleczeń charakteryzują się 
chłoniaki Hodgkina, a najgorsze jest rokowanie dla pacjentów 
z chłoniakiem typu T (Niemczyk 2015).

wiano stosując panel markerów: CK, LCA, CD, Ki67. Przeważa-
jącą większość przypadków stanowili chorzy z chłoniakami typu 
B – 22 przypadki (95,7%). Zgodnie z danymi z piśmiennictwa 
zdecydowaną większość chłoniaków części ustnej gardła sta-
nowią chłoniaki typu B >60% (Brnes 2005). W przypadku lo-
kalizacji nowotworu w nosie, zatokach przynosowych oraz no-
sowej części gardła w populacji kaukaskiej również najczęstsze 
są chłoniaki typu B. Natomiast w krajach azjatyckich i Ameryki 
Południowej dominuje chłoniak z komórek T/NK (60–80% cho-
rych), występujący zwykle w jamach nosa (Brnes 2005, Lombard 
2015). Mimo że etiologia tego nowotworu nie jest poznana, to 
podnosi się jego związek z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr 
(EBV), które potwierdza się nawet w 90–100% przypadkach 
chłoniaka z komórek T/NK (Brnes 2005, Katsuyuki 2008). Jedy-
ny obserwowany w badanej grupie przypadek chłoniaka typu T 
dotyczył chorego z nowotworem zlokalizowanym w nosie i za-
tokach przynosowych.

Wszyscy pacjenci w badanej grupie zostali skierowani do ośrodka 
onkologii w Łodzi celem dalszej diagnostyki i terapii. U chorych 

Ryc. 2.  Pacjentka M.B., lat 68, przyjęta do Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii 
Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu kataru 
i upośledzenia drożności nosa po stronie prawej od kilku tygodni. 
W badaniu laryngologicznym uwidoczniono zmianę guzowatą w prawej 
jamie nosa w okolicy małżowiny nosowej środkowej. W badaniu 
histopatologicznym materiału biopsyjnego rozpoznano chłoniaka 
złośliwego z komórek B o budowie rozlanej, o fenotypie CD20(+), CD5(+), 
CD10(+), Bcl2(+). Pacjentka została zakwalifikowana do radioterapii. 
 
b) Obraz tomografii komputerowej w momencie rozpoznania: zmiana 
guzowata o wymiarach 33x12x27 wyrastająca z górnej części przegrody nosa 
po stronie prawej. 
 
c) Obraz kontrolnej tomografii komputerowej po zakończeniu leczenia. 
 
d) Obraz endoskopowy po zakończeniu leczenia.

A B C
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dysplastycznego lub kryzy blastycznej w przewlekłej chorobie 
mieloproliferacyjnej (Brnes 2005). Objawy chłoniaków jam 
nosa i zatok przynosowych przypominają zazwyczaj przewle-
kły proces zapalny i właśnie z nim – poza innymi nowotwora-
mi – w pierwszej kolejności należy je różnicować. Większość 
pacjentów przed postawieniem prawidłowej diagnozy jest 

W różnicowaniu chłoniaków głowy i szyi należy wziąć pod 
uwagę inne nowotwory tej okolicy, rzadziej choroby nienowo-
tworowe. W diagnostyce różnicowej chłoniaków jamy usnej 
i gardła należy uwzględnić mononukleozę zakaźną, łagodny 
przerost tkanki chłonnej, myeloid sarcoma (rzadka pozaszpi-
kowa manifestacja ostrej białaczki szpikowej, zespołu mielo-

Ryc. 3.  Chory R.B., lat 58, przyjęty w trybie pilnym do Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu chrypki, 
duszności i trudności z połykaniem od 3 tygodni. Zgłaszał – zaobserwowaną od miesiąca – utratę masy ciała, nocne poty. W trybie pilnym wykonano 
tracheostomię oraz laryngoskopię bezpośrednią z pobraniem wycinków z guza krtani. W badaniu histopatologicznym rozpoznano chłoniaka złośliwego o profilu 
immunohistochemicznym: Ki67 80%, LCA (+), CK AE1/AE3 (-), TTF (-), CD56 (-). Pacjenta skierowano do ośrodka onkologii w Łodzi celem dalszej diagnostyki i leczenia.

Ryc. 4.  Chory M.W., lat 50, przyjęty do Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po 3 tygodniach leczenia zachowawczego 
z powodu zaostrzenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i zapalenia błony naczyniowej oka prawego. Wykonano endoskopową operację nosa i zatok 
przynosowych. Badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego potwierdziło przewlekłe zmiany zapalne. Miesiąc później pacjent został przyjęty ponownie do 
kliniki z powodu bólu głowy i twarzy po stronie lewej, ślepoty oka prawego i obrzęku powiek oka lewego, z zasychającą, gęstą śluzowo-ropną wydzieliną i tkankami 
martwiczymi w nosie. Wykonano reoperację zatok przynosowych. Ze względu na nasilające się zaburzenia widzenia oka lewego, po licznych konsultacjach 
wysunięto podejrzenie ziarniniaka Wegenera i włączono SoluMedrol, Prednizon, Endoksan. Uzyskano nieznaczną poprawę stanu miejscowego. W badaniu 
histopatologicznym materiału pooperacyjnego stwierdzono: indeks Ki67>50%, CD20 (+), CD3 (+), bcl2 (+), nieprawidłową proporcję limfocytów T i B. Obraz 
odpowiada chłoniakowi wywodzącemu się z komórek T. 
a) Obraz tomografii komputerowej przy przyjęciu do kliniki – widoczne zacienienie wszystkich zatok przynosowych po stroni lewej. 
b) Obraz tomografii komputerowej przy nawrocie dolegliwości – uwidoczniono ponownie zacienienie zatok przynosowych po stronie lewej.

A B
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zwiększenie ich występowania w regionie głowy i szyi. Jednak 
w dalszym ciągu rozpoznanie tego rodzaju nowotworu może 
sprawiać trudności ze względu na niecharakterystyczne ob-
jawy, brak limfadenopatii lub lokalizację w narządach pozba-
wionych utkania chłonnego oraz konieczność zastosowania 
panelu badań immunohistochemicznych. Diagnostyka powin-
na być prowadzona przez wyspecjalizowane ośrodki, ponie-
waż wymaga interdyscyplinarnego postępowania i współpracy 
specjalistów z wielu dziedzin, m.in. laryngologii, hematologii, 
onkologii i patomorfologii.

leczona antybiotykami i sterydami stosowanymi miejscowo 
i ogólnoustrojowo (Steele 2016). Natomiast w diagnostyce 
różnicowej chłoniaków nosowej części gardła należy uwzględ-
nić raka (stwierdza się wówczas ekspresję CK+, CD20-), inne 
nowotwory złośliwe (CD56+, CD3+, EBER+), mononukleozą 
zakaźną czy zakażenie herpes simplex (CD4+, CD5+, EBER) 
(Brnes 2005).

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że wzrastająca czę-
stość zachorowania na chłoniaki złośliwe wpływa również na 

Ryc. 5.  Chory S.E., lat 56, przyjęty do Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu odczuwanego od kilku miesięcy 
upośledzenia drożności nosa, niedosłuchu ucha lewego i uczucia przeszkody w gardle, z powiększeniem węzłów chłonnych szyi po stronie lewej. W badaniu 
endoskopowym uwidoczniono zmianę guzowatą nosowej części gardła. W badaniu histopatologicznym wycinka z guza rozpoznano chłoniaka z komórek płaszcza 
Mantle Cell Lymphoma (MCL – podtyp chłoniaka typu B) CD30+, CD5+, bcl2+, bcl2-, CD30-, Ki67 do 80%. Chory został skierowany do dalszej diagnostyki i leczenia 
w ośrodku onkologii w Łodzi. Obraz rezonansu magnetycznego uwidocznił jednorodną litą masę, wzmacniającą się po kontraście w nosowej części gardła, 
asymetryczną, grubszą po stronie lewej, wpuklającą się do gardła w postaci guza wielkości 35x80 mm oraz obustronnie powiększone węzły chłonne, po stronie lewej 
zlewające się w pakiety do 40x35 mm.
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