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STRESZCZENIE:    Wstęp: Nowotwory mające swoją etiologię w gruczołach ślinowych występują rzadko i stanowią ok. 3–10% wszyst-
kich guzów w obrębie głowy i szyi.

  Materiał i metody: W latach 2006–2016 w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Woj-
skowego Instytutu Medycznego w Warszawie z powodu nowotworów ślinianek przyusznych hospitalizowano i le-
czono 149 pacjentów. Podstawą do analizy były historie chorób pacjentów, wyniki badań histopatologicznych oraz 
protokoły zabiegów operacyjnych.

  Wyniki: W 126 przypadkach guzy były łagodne, natomiast w 26 guzy złośliwe. Analizując wyniki można stwier-
dzić, że nowotwory - zarówno łagodne, jak i złośliwe – częściej występowały u mężczyzn. Średni wiek całej grupy 
badanych wynosił 58,3 lat, dla zmian złośliwych – 65,5 lat, a dla zmian łagodnych był nieznacznie niższy i wynosił 
56,9 lat. Wśród pacjentów objętych analizą szczyt zachorowalności przypadał na przedział wiekowy 60–69 lat. 
Ponadto zwraca uwagę, iż przedział ten był taki sam dla ogólnej liczby guzów, jak i nowotworów łagodnych, na-
tomiast dla nowotworów złośliwych był nieznacznie wyższy i wynosił 70–79 lat. Z analizy zebranego materiału 
wynika, że guzy łagodne występowały znamiennie częściej, stanowiąc 84,56% wszystkich guzów. Najczęstszy-
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WSTĘP

Nowotwory mające swoją etiologię w gruczołach ślinowych 
występują rzadko i stanowią ok. 3–10% wszystkich guzów 
w obrębie głowy i szyi [2, 7, 9, 11]. Mogą wywodzić się za-
równo z tzw. dużych gruczołów ślinowych (ślinianek przy-
usznych, podżuchwowych, podjęzykowych) oraz, zlokalizo-
wanych w błonie podśluzowej jamy ustnej, małych gruczołów 
ślinowych. Według danych z piśmiennictwa ok. 64–80% 
wszystkich nowotworów gruczołów ślinowych lokalizuje się 
w śliniankach przyusznych [1, 2]. Większość z nich to guzy 
łagodne, a wśród nich dominują dwa rozpoznania histopa-
tologiczne: gruczolak wielopostaciowy oraz gruczolak limfa-
tyczny [2]. Ryzyko powstania nowotworu złośliwego wzrasta 
odwrotnie proporcjonalnie do zmniejszania się wielkości gru-
czołów ślinowych. Mimo to – również w przypadku guzów 
złośliwych największa ich liczba lokalizuje się w śliniankach 
przyusznych. Wśród nich najczęstszymi są rak śluzowo-na-
skórkowy, rak zrazikowo-komórkowy oraz rak gruczołowa-
to-torbielowaty [2, 3]. Średni wiek pacjentów wynosi 45–50 
lat [5, 9]. Występowanie nowotworów złośliwych, uwzględ-
niając płeć chorych, jest zmienne [6, 8, 10, 12]. Podstawową 
metodą leczenia jest leczenie chirurgiczne [4]. 

CEL PRACY

Celem pracy jest analiza częstości występowania nowotworów 
ślinianek przyusznych w zależności od płci i wieku chorych, 
z podziałem na nowotwory łagodne i złośliwe oraz z uwzględ-
nieniem ich budowy histologicznej i metod leczenia. 

MATERIAŁ 

W analizie uwzględniono 149 chorych diagnozowanych i le-
czonych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczę-
kowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryn-
gologicznej WIM w Warszawie w latach 2006–2016. 

METODY

W latach 2006–2016 w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszko-
wo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie z powodu nowotworów ślinianek przyusznych 
hospitalizowano i leczono 149 pacjentów. W 126 przypadkach 
były to guzy łagodne, natomiast w 26 przypadkach złośliwe.

mi rozpoznaniami wśród nowotworów łagodnych były gruczolak wielopostaciowy (adenoma pleomorphicum) 
oraz gruczolak limfatyczny (adenolymphoma), które stanowiły łącznie 93,66%. Rezultaty badań wskazują, że 
wśród nowotworów złośliwych dominowały: gruczolakorak polimorficzny o niskiej złośliwości (polymorphous 
low-grade adenocarcinoma) występujący w  26,07% przypadków, gruczolakorak inaczej nieokreślony (adeno-
carcinoma NOS) oraz rak zrazikowokomórkowy (acinic cell carcinoma). Każdy z nich stanowił po 13,04% rozpo-
znań. Jak wynika z przeprowadzonej analizy najczęstszą metodą leczenia było leczenie chirurgiczne jako meto-
da stosowana samodzielnie. 

 Wnioski: Uzyskane z retrospektywnej analizy dane korelują z piśmiennictwem krajowym i światowym.

SŁOWA KLUCZOWE:   nowotwory ślinianek przyusznych, gruczolak wielopostaciowy, rak gruczołowato-torbielowaty

ABSTRACT:   Introduction: Salivary gland tumors are rare and comprise 3-10% of all tumors of the head and neck. 

  Materials and methods: Between 2006 and 2016, 149 patients with parotid gland tumors were treated in our de-
partment. Our report is based on medical records, histopathological examinations, and surgery reports. 

  Results: We found 126 benign and 23 malignant tumors, and both tumor types were seen more frequently in men. 
The mean age of all patients was 58.3 years; it was 65.5 years for patients with malignant tumors and 56.9 years 
for those with benign tumors. Among the analyzed patients, the peak incidence was seen in the age range of 60-
69 years. Moreover, this age range was approximately the same for all tumors and benign tumors, whereas for 
malignant tumors it was 70-79 years. Benign tumors were significantly more frequent, and comprised 84.56% of 
all tumors. The most common benign tumors were pleomorphic adenoma and adenolymphoma, accounting for 
93.66% of cases. The most common malignant tumors were as follows: polymorphous low-grade adenocarcinoma 
(26.07%), NOS adenocarcinoma (13.04%), and acinic cell carcinoma (13.04%). The most common treatment mo-
dality was standalone surgery. 

 Conclusions: Our retrospective analysis is in line with previous national and international studies. 

KEYWORDS:  parotid gland tumors, pleomorphic adenoma, cystadenocarcinoma
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Podstawą do niniejszej analizy były historie chorób pacjen-
tów, wyniki ich badań histopatologicznych oraz protokoły 
zabiegów operacyjnych.

Liczba zachorowań była nieznacznie wyższa wśród męż-
czyzn (51,68%). Dominowali oni zarówno w przypadku pa-
cjentów z nowotworami niezłośliwymi (51,59%), jak i zło-
śliwymi (52,17%). Tab. 1. 

Średni wiek pacjentów z guzami łagodnymi wynosił 56,9 lat, 
natomiast dla osób z guzami złośliwymi był nieznacznie wyż-
szy – 65,5 lat. Wśród chorych objętych analizą szczyt zacho-
rowań przypadał na przedział 60–69 lat. Biorąc pod uwagę 
podział na guzy łagodne i złośliwe, częstość tych pierwszych 
pokrywa się ze statystykami ogółu, natomiast nowotwory zło-
śliwe najczęściej występowały w przedziale wiekowym 70–79 
lat (tab. 2). Tylko jeden pacjent – z rozpoznaniem nowotworu 
złośliwego, raka gruczołowato-torbielowatego (mucoepider-
moid low-grade carcinoma) – miał poniżej 20 lat.

W naszym materiale większość stanowiły nowotwory ła-
godne (84,56%). Ryc. 1.

Zgromadzone dane potwierdzają duże zróżnicowanie wśród 
form histologicznych zarówno nowotworów łagodnych (tab. 
3), jak i złośliwych (tab. 4). 

W grupie guzów łagodnych dominowały gruczolak wie-
lopostaciowy (adenoma pleomorphicum) oraz gruczolak 
limfatyczny (adenolymphoma), stanowiąc łącznie 93,66% 
przypadków. Pozostałe rozpoznania występowały spora-
dycznie (ryc. 2).

Wśród 23 nowotworów złośliwych najczęstszymi były: gru-
czolakorak polimorficzny niskiej złośliwości (polymorphous 

low-grade adenocarcinoma), gruczolakorak inaczej nieokre-
ślony (adenocarcinoma NOS) oraz rak zrazikowokomórko-
wy (acinic cell carcinoma). Pozostałe odmiany histologiczne 
występowały w pojedynczych przypadkach (ryc. 3).

Podstawową metodą leczenia nowotworów niezłośliwych – 
we wszystkich 126 przypadkach – było leczenie operacyj-
ne, jako metoda samodzielna. W grupie guzów złośliwych 
również dominowało leczenie chirurgiczne jako pierwsza 
i jedyna metoda leczenia. Leczenie skojarzone – chirur-
gię plus radioterapię uzupełniającą, zastosowano w dwóch 
przypadkach. W pierwszym – przy rozpoznaniu chłoniaka 
– zastosowano chemioterapię.

DYSKUSJA

Z analizy zebranego przez nas materiału wynika, że za-
chorowania – zarówno w przypadku pacjentów z nowo-
tworami niezłośliwymi (51,59%), jak i złośliwymi (52,17%) 
– były nieznacznie częstsze wśród mężczyzn. Dla ogółu 
pacjentów wynik był prawie identyczny (51,68%). Dane te 
potwierdzają w swojej pracy Kizil i wsp., u których współ-
czynnik częstości występowania nowotworów u mężczyzn 

Ryc. 1.  Częstość występowania łagodnych i złośliwych nowotworów ślinianek 
przyusznych

Ryc. 2. Obraz histologiczny nowotworów niezłośliwych ślinianek przyusznych

Tab. I.  Ogólna charakterystyka grupy chorych  z nowotworami ślinianek 
przyusznych (n=149).

NOWOTWORY M K M+K WIEK

N % N % N % ŚRED-
NIA

MIN–
MAX

Niezłośliwe 65 51,59 61 48,41 126 100 56,9 23–82

Złośliwe 12 52,17 11 47,83 23 100 65,5 12–85

Ogółem 77 51,68 72 48,32 149 100 58,3 12–85
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i kobiet wynosił 1,16:1 [5], natomiast badania Oliveiry 
i wsp. przedstawiają te relację jako 1:1,6 [9]. W badaniach 
Gao i wsp. stosunek płci był jednakowy [10]. Średni wiek 
dla całej grupy badanych to 58,3 lat. Dla porównania śred-
ni wiek pacjentów z nowotworami ślinianek przyusznych 
wg Oliveiry i wsp. wynosił 45 lat [9], a wg Kizila i wsp. – 
47,6 lat. Pacjenci z guzami łagodnymi mieli średnio 56,9 
lat, natomiast dla osób z guzami złośliwymi mediana wie-
ku była nieznacznie wyższa i wynosiła 65,5 lat. Dane te, 
tj. predylekcję nowotworów złośliwych u osób starszych, 
potwierdzają w swoich opracowaniach Kizil i wsp., choć 
średnie wartości wieku są niższe [5]. Wśród objętych ana-
lizą pacjentów Klinicznego Oddziału Chirurgii Czaszko-
wo-Szczękowo-Twarzowej szczyt zachorowań przypadał 
w przedziale wiekowym 60–69 lat. Biorąc pod uwagę po-
dział na guzy łagodne i złośliwe, częstość tych pierwszych 
pokrywa się ze statystykami ogółu, natomiast nowotwo-
ry złośliwe częściej występowały w przedziale wiekowym 
70–79 lat. Dla porównania z badań przeprowadzonych 
przez Oliveirę i wsp. dla guzów łagodnych przedział ten 
wynosił 30–39 lat, natomiast dla guzów złośliwych 50–69 
lat. Szczegółowa analiza problemu wskazuje, że większość 
zmian stanowiły nowotwory łagodne (84,56%). Potwier-
dzają to badania Kizila i wsp., Oliveiry i wsp., Gao i wsp., 
Afrozy i wsp., Martineza i wsp. [5, 6, 8, 9, 10]. W naszych 
badaniach w grupie nowotworów łagodnych dominowa-
ły: gruczolak wielopostaciowy (adenoma pleomorphicum) 
oraz gruczolak limfatyczny (adenolymphoma), stanowiąc 

Tab. II.  Występowanie niezłośliwych i złośliwych nowotworów ślinianek 
przyusznych w poszczególnych grupach wiekowych (n=149).

WIEK
NOWOTWORY

NIEZŁOŚLIWE ZŁOŚLIWE OGÓŁEM

<19 0 1 1

20–29 9 0 9

30–39 9 0 9

40–49 15 0 15

50–59 29 5 34

60–69 42 6 48

70–79 18 7 25

80< 4 4 8

Ogółem 126 23 149

Tab. III.  Obraz histologiczny nowotworów niezłośliwych ślinianek przyusznych (n=126).

ROZPOZNANIE
HISTOPATOLOGICZNE

N %

Adenoma pleomorphicum 64 50,80

Adenolymphoma 54 42,86

Adenoma basocellulare 5 3,97

Oncocytoma 1 0,79

Benign limphoepithelial lesion 1 0,79

Kuttner’s tumor 1 0,79

Ogółem 126 100%

Ryc. 3. Obraz histologiczny nowotworów złośliwych ślinianek przyusznych
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• W związku z różnorodnością rozpoznań 
histopatologicznych nowotworów gruczołów 
ślinowych bardzo istotna jest współpraca chirurga 
oraz patomorfologa.

• Podstawową metodą leczenia w większości 
przypadków jest leczenie chirurgiczne.

łącznie 93,66% przypadków. Pozostałe rozpoznania wystę-
powały sporadycznie. Wśród 23 nowotworów złośliwych 
najczęstszymi były: gruczolakorak polimorficzny niskiej 
złośliwości (polymorphous low-grade adenocarcinoma) 
– 26,07%, gruczolakorak (adenocarcinoma NOS) oraz rak 
zrazikowokomórkowy (acinic cell carcinoma) – po 13,04%. 
W przypadku opracowań innych autorów dominowały rak 
śluzowo-naskórkowy oraz rak gruczołowato-torbielowaty 
[2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Podstawową metodą leczenia 
nowotworów niezłośliwych – we wszystkich 126 przypad-
kach – było leczenie operacyjne, jako metoda samodziel-
na. Metoda ta jest pierwszym wyborem, co potwierdza 
piśmiennictwo [4]. W grupie guzów złośliwych również 
dominowało leczenie chirurgiczne – jako pierwsza i jedy-
na metoda leczenia. Leczenie skojarzone – chirurgię plus 
radioterapię uzupełniającą, zastosowano w dwóch przy-
padkach (8,69%). 

WNIOSKI

• W analizowanej grupie chorych odsetek nowotworów 
złośliwych ślinianek przyusznych wrasta wraz 
z wiekiem pacjentów.

• Wśród guzów złośliwych dominują dwa rozpoznania 
histologiczne – gruczolak wielopostaciowy oraz 
gruczolak limfatyczny.

• W badanym materiale nowotwory złośliwe stanowią 
tylko 15,44% przypadków, najczęstszym rozpoznaniem 
jest gruczolakorak polimorficzny niskiej złośliwości.

Tab. IV.  Obraz histologiczny nowotworów złośliwych ślinianek przyusznych (n=23).

ROZPOZNANIE
HISTOPATOLOGICZNE N %

Polymorphous low-grade adenocarcinoma 6 26,07

Adenocarcinoma NOS 3 13,04

Acinic cell carcinoma 3 13,04

Clear cell carcinoma 1 4,35

Carcinoma macrocellulare 1 4,35

Salivary duct carcinoma 1 4,35

Undifferentiatum high-grade pleomorphic sarcoma 1 4,35

Chłoniak z komórek B 1 4,35

Carcinoma ex adnexale pleomorphicum 1 4,35

Mucoepidermoid  low-grade carcinoma 1 4,35

Mucoepidermoid high-grade carcinoma 1 4,35

Low-grade cribriform cystadenocarcinoma 1 4,35

Carcinoma male differentiatum adenogenes 1 4,35

Sebaceous carcinoma 1 4,35

Ogółem 23 100%
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