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STRESZCZENIE:    Cel: Celem pracy jest analiza epidemiologiczna i kliniczna zachorowań na nowotwory z tkanki limfoidalnej w regionie 
szyi powstała na podstawie materiałów z 15 lat obserwacji. 

  Materiał: Analizie retrospektywnej poddano dane z badań podmiotowych i przedmiotowych, wyników badań obra-
zowych i histopatologicznych 97 chorych w wieku od 17 do 88 lat (średnia wieku 60,3 lata). 

  Wyniki: Prawie wszystkie przypadki stanowiły nowotwory wywodzące się z limfopoezy – 95 chorych (98%). Najczę-
ściej rozpoznawano chłoniaka z komórek B – 74 przypadków (76%), następnie chłoniaka Hodgkina – 19 przypadków 
(20%), tylko u dwóch pacjentów stwierdzono chłoniaka z komórek T (2%). Przeważały zachorowania wśród kobiet, 
współczynnik kobiet do mężczyzn dla całej grupy wyniósł 51: 46, natomiast przewagę zachorowań wśród mężczyzn 
odnotowano w  grupie chorych z  chłoniakiem Hodgkina (K:M=7:12). Na przestrzeni 15 lat obserwacji stwierdzono 
wzrost liczby zachorowań na nowotwory z  tkanki limfoidalnej. Najczęstszą lokalizacją na szyi były węzły chłonne  
–71 przypadków (73,2%). Pozawęzłowe umiejscowienie (26,8% przypadków) obejmowało najczęściej ślinianki przy-
uszne i podżuchwowe, gdzie dominował chłoniak pozawęzłowy strefy brzeżnej MALT (14 przypadków). U 57% cho-
rych wynik BAC był fałszywie ujemny, dodatni wynik uzyskano u 32% pacjentów. 

  Wnioski: Nowotwory z tkanki limfoidalnej w regionie szyi są najczęściej chłoniakami nieziarniczymi z komórek B lub 
chłoniakami ziarniczymi. Niespecyficzne objawy kliniczne i niecharakterystyczne obrazy radiologiczne, a także nie-
miarodajne wyniki BAC, utrudniają skuteczne różnicowanie chłoniaków z  przerzutami raka do węzłów chłonnych. 
Diagnostyka histopatologiczna usuniętego węzła pozostaje nadal standardem rozpoznawania chłoniaków.

SŁOWA KLUCZOWE:   nowotwory z tkanki limfoidalnej, chłoniaki nieziarnicze, chłoniaki ziarnicze, węzły chłonne szyi, ślinianki

ABSTRACT:   Aim: Epidemiological and clinical analysis of lymphoid tissue neoplasms in the neck region over a 15-year period. 

  Material: There was performed retrospective analysis of 97 patients, aged 17 to 88 years, mean age of 60.3 years. The 
analysis included data from subjective study, physical examination, image and histopathological studies 

   Results: Almost all cases were lymphoid neoplasms - 95 patients (98%). B cell lymphoma was the most commonly di-
agnosed lymphoma – 74 cases (76%), followed by Hodgkin’s lymphoma- 19 cases (20%). Only two patients had T-cell 
lymphoma (2%). There was observed prevalence among women, K: M ratio for the whole group was 51: 46, while male 
predominance was reported in Hodgkin’s lymphoma patients (K: M = 7: 12). Over the 15-year period, there was an in-
crease in the number of lymphoid tumors. The most common location on the neck were lymph nodes - 71 (73.2%). Ex-
tranodal localizations (26.8%) were most often associated with salivary glands: parotid and submandibular involve-
ment and with the dominant lymphoma of the marginal zone MALT (14 cases). In 57% of patients the fine needle 
aspiration biopsy (FNAB) results were false, with positive results only in 32% of patients. 
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WPROWADZENIE 

Najczęściej występującymi nienabłonkowymi nowotworami są 
nowotwory z tkanki limfoidalnej. Stanowią około 4–5% wszyst-
kich przypadków nowotworów złośliwych w Polsce, a częstość 
ich występowania na świecie wzrasta rocznie o około 5% [1]. Nie-
znacznie częściej chorują mężczyźni, a zachorowania przypadają 
średnio na 7. dekadę życia [2]. W Polsce rozpoznaje się rocznie 
około 4500 przypadków chłoniaków [2]. W rejonie głowy i szyi 
nowotwory te stanowią około 5% wszystkich złośliwych zmian [3]. 

Zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory z tkanki lim-
foidalnej występuje u chorych z wrodzonymi i nabytymi niedo-
borami odporności (chorzy po przeszczepach, przewlekłe lecze-
ni immunosupresyjnie, z wrodzonymi i nabytymi niedoborami 
odporności – w tym AIDS). Innymi czynnikami etiologicznymi 
są: narażenie na związki chemiczne (pestycydy, herbicydy, po-
chodne węglowodorów aromatycznych, rozpuszczalniki, pyły), 
narażenie zawodowe (praca w przemyśle syntetycznym, chemicz-
nym, drzewnym, przetwórstwie żywności), przebyta uprzednio 
chemio- i/lub radioterapia. W etiopatogenezie wybranych ty-
pów chłoniaków udowodniono także rolę zakażeń wirusem EBV 
i HTLV-1. U dużej grupy chorych z chłoniakami stwierdza się 
aberracje chromosomalne, głównie o charakterze translokacji.

Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
nowotwory układu krwiotwórczego i limfoidalnego dzieli się 
na dwie podstawowe grupy: nowotwory wywodzące się z mie-
lopoezy i limfopoezy [4].

W obrębie szyi znacznie częściej spotykane są nowotwory wy-
wodzące się z limfopoezy, które w większości są chłoniakami 
i lokalizują się głównie w węzłach chłonnych. W tym regionie 
spotykane są także postacie o lokalizacjach pozawęzłowych: 
w gardle dolnym, śliniankach, krtani oraz na skórze. Najczę-
ściej rozpoznawane w rejonie szyi są chłoniaki niezianicze 
z dojrzałych komórek B, a spośród nich:

• chłoniak rozlany z dużych komórek B, inaczej 
nieokreślony 

• najczęstszy, bo stanowiący ok. 30% wszystkich 
chłoniaków

• chłoniak grudkowy
• węzłowy chłoniak strefy brzeżnej z komórek B

• chłoniak z komórek płaszcza
• pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej z komórek B 

typu MALT
• przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych 

limfocytów wywodzący się z komórek B
• szpiczak pozakostny.

Chłoniaki nieziarnicze z komórek T i NK są rzadsze i stano-
wią kilkanaście procent spośród wszystkich chłoniaków. Cha-
rakteryzują się bardziej agresywnym przebiegiem niż w chło-
niaki z komórek B, rokowanie w ich przypadku jest również 
mniej pomyślne. Mogą przebiegać z objawami białaczki, jako 
postać węzłowa, lub z dominującą pozawęzłową lokalizacją. 
Najczęstszą postacią jest chłoniak z obwodowych komórek T 
nieokreślony (PTLU) [5].

Osobną grupę stanowi chłoniak ziarniczy (Hodgkina), nazy-
wany dawniej ziarnicą złośliwą. Wywodzi się z limfocytów B, 
które przybierają postać charakterystycznych dla tego chłonia-
ka komórek Reed-Sternberga. Stanowi on ok. 25% przypadków 
wszystkich chłoniaków i aż w 60–80 % przebiega z zajęciem 
węzłów chłonnych szyjnych [6]. Jako nieliczny w tej grupie no-
wotworów ma stosunkowo wysoki, bo ponad 80-procentowy, 
wskaźnik 10-letnich wyleczeń [1]. Wyróżnia się dwie główne 
postacie chłoniaka Hodgkina: 

• węzłowy z przewagą limfocytów (NLPHL, nodular 
lymphocyte predominant HL)

• klasyczny chłoniak ziarniczy: 
- ze stwardnieniem guzkowym (NSHL, nodular 
sclerosis HL) - stanowiący najczęstszą postać (ok. 75%) 
- bogaty w limfocyty (LRCHL, lymphocyte rich  
classic HL) 
- mieszanokomórkowy (MCHL, mixed cellularity HL) 
- zubożony w limfocyty (LDHL, lymphocyte  
depleted HL).

W ocenie zaawansowania chłoniaków powszechnie stosowa-
na jest 4-stopniowa klasyfikacja z Ann Arbor uwzględniają-
ca ilość i umiejscowienie zajmowanych okolic limfatycznych 
i pozalimfatycznych. Dodatkowo w klasyfikacji uwzględnia 
się występowanie objawów ogólnych: gorączki, potów noc-
nych, utraty 10% masy ciała. Ich obecność wpływa na gor-
sze rokowanie. 

  Conclusions: Tumors from lymphoid tissue in the neck region are most commonly B-cell lymphomas or Hodg-
kin,s lymphomas. Non-specific clinical signs and non-specific radiological images, as well as non-diagnostic results 
o FNAB, make it difficult to effectively differentiate lymphomas with cancer metastasis in neck lymph nodes. Histo-
pathology results of the excised lymph nodes remains a standard for lymphoma diagnosis.

KEYWORDS:  lymphoid tissue neoplasms, non-Hodgkin’s lymphoma, Hodgkin’s lymphoma, neck lymph nodes, salivary glands
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MATERIAŁ I METODY

Dokonano analizy retrospektywnej dokumentacji medycznej 
chorych hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2001–2015, 
u których potwierdzono rozpoznanie nowotworu z tkanki 
limfoidalnej w rejonie szyi. Analizowano dane pochodzące z 
badania podmiotowego i przedmiotowego, wyniki badań ob-
razowych i histopatologicznych.

Na przestrzeni 15 lat chłoniaki były przyczyną powiększe-
nia węzłów chłonnych u 97 pacjentów (46 mężczyzn i 51 ko-
biet) w wieku od 17 do 88 lat, średnia wieku 60,3 lat (tab. 1). 
Rozkład stwierdzanych zachorowań w poszczególnych latach 
przedstawia rycina 1. 

WYNIKI

Wśród 97 przypadków nowotworów z tkanki limfoidalnej 
i krwiotwórczej prawie wszystkie były nowotworami wywo-
dzącymi się z limfopoezy – 95 chorych (98%). Tylko u dwóch 
pacjentów rozpoznano ostrą białaczkę szpikową, nowotwór 
z mielopoezy, manifestującą się jako guz na szyi. Wśród chło-
niaków najczęściej występował chłoniak z komórek B – 74 
przypadków (76%), następnie chłoniak Hodgkina – 19 przy-
padków (20%). Tylko u dwóch pacjentów (2%) rozpoznano 
chłoniak z komórek T. Średnia wieku dla całej grupy wyniosła 
60,3 lat, i była porównywalna do średniej wieku dla grupy chło-
niaków z komórki B – 65 lat. Natomiast średnia wieku pacjen-
tów z chłoniakiem Hodgkina była znacznie niższa i wyniosła 
41,3 lat. Ogółem – więcej zachorowań na nowotwory tkanki 
limfoidalnej i krwiotwórczej było wśród kobiet, współczynnik 
kobiet do mężczyzn wśród całej grupy wyniósł 51:46. Średni 
wiek dla kobiet i mężczyzn był porównywalny. W grupie cho-
rych z chłoniakiem z komórki B liczba zachorowań była po-
dobna dla obu płci (K:M=43:31), zbliżone były również średnie 
wartości wieku u obu płci. Największą przewagę zachorowań 
wśród mężczyzn odnotowano w grupie chorych z chłoniakiem 
Hodgkina (K:M=7:12). Zależności te przedstawia tabela 1. 

W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na nowotwo-
ry tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej, dokonano zestawienia 
zachorowań w analizowanym materiale w poszczególnych la-
tach (ryc. 1).

Biorąc pod uwagę liczbę zachorowań na nowotwory tkanki 
limfoidalnej i krwiotwórczej w rejonie szyi w poszczególnych 
latach, w prezentowanym materiale trudno jednoznacznie 
wnioskować o tendencjach w epidemiologii tych nowotwo-
rów. Jednak analizując oddzielnie zachorowania z lat 2001–

2005 (25 zachorowań – 26 %), z lat 2006–2010 (34 przypadki 
– 35%) oraz z lat 2011–2015 (38 pacjentów – 39%), widoczny 
jest wzrost liczby zachorowań (ryc. 1).

Wśród rozpoznawanych na szyi chłoniaków z komórki B okre-
ślano bardzo zróżnicowane typy patomorfologiczne. Najczęściej 
rozpoznawany był chłoniak rozlany z dużych komórek B – 30 
przypadków (40%), dość często występował chłoniak grudko-
wy, pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej typu MALT, prze-
wlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów 
B (tab. 2). Wśród chłoniaków Hodgkina (HL) najczęstsza była 
postać klasyczna ze stwardnieniem guzkowym – 17 przypad-
ków (53,8%). Wyniki te przedstawia tabela 3. 

W obu przypadkach chłoniaka z komórki T rozpoznano typ 
angioimmunoblastyczny. U chorych z białaczką rozpoznano 
ostrą białaczkę szpikową (OBSz) mielomonocytową M5 i M3.

Okres od wystąpienia objawów do hospitalizacji w grupie cho-
rych na nowotwory tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej w ob-
rębie szyi wynosił od 0,5 do 36 miesięcy (średnio 7,5 miesią-

Ryc. 1.  Liczba zachorowań na nowotwory z tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej 
w regionie szyi w latach 2001–2015 w materiale Kliniki Otolaryngologii WUM.

Ryc. 2.  Liczba powiększonych węzłów chłonnych w poszczególnych regionach 
szyi wg podziału AJCC dla wszystkich nowotworów z tkanki limfoidalnej 
oraz dla chłoniaków B i chłoniaków Hodgkina.
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• bolesność guza szyi  – 3 chorych
• niedrożność nosa – 2 chorych
• krwawienie z nosa – 1 chory
• przewlekły ból gardła – 3 chorych
• uczucie zatkania ucha – 1 chory
• zaburzenia połykania – 2 chorych.

W przypadku lokalizacji chłoniaków w krtani i gardle dolnym: 
dwóch chorych zgłaszało duszność, jeden chory – duszność 
i chrypę, a dwóch – tylko chrypę. Chory z umiejscowieniem 
chłoniaka w przestrzeni przygardłowej skarżył się na ból gar-
dła, zaburzenia połykania i szczękościsk. Objawy ogólne – pod 
postacią utrzymującej się podwyższonej temperatury ciała, 
osłabienia, spadku masy ciała lub zlewnych nocnych potów – 
zgłosiło 9 chorych (9%) – (AML, plazmacytoma, PBL, 2xFL, 
HL, 2xDLBCL). W badaniu laryngologicznym, poza guzem 
na szyi stwierdzanym u 92 chorych, znaleziono następujące 
odchylenia od stanu prawidłowego: 

• guz nosogardła – 3 chorych
• asymetria migdałków podniebiennych – 4 chorych
• uwypuklenie bocznej ściany gardła – 1 chory
• guz krtani i/lub gardła dolnego – 5 chorych
• szczękościsk – 1 chory.

W badaniach laboratoryjnych 69 pacjentów miało prawidło-
we wyniki morfologii krwi. Odchylenia od normy stwierdzono 
u 28 pacjentów. W 21 przypadkach dotyczyły one nieznacznie 
obniżonej wartości hemoglobiny i krwinek czerwonych. Czte-

ca) i był różny dla poszczególnych rodzajów nowotworów. 
W przypadku chłoniaków z komórki B okres ten był nieco 
dłuższy od średniej dla całej grupy (8,1 vs 7,5 miesiąca), na-
tomiast dla chłoniaków Hodgkina krótszy (6,2 vs 7,5 miesią-
ca). U dwóch chorych z ostrą białaczką okres od wystąpienia 
objawów do hospitalizacji był bardzo krótki i wyniósł poniżej 
jednego miesiąca (tab. 4).

Najczęstszym umiejscowieniem nowotworów tkanki limfo-
idalnej i krwiotwórczej w rejonie szyi były węzły chłonne –71 
przypadków (73,2%). Pozawęzłowe lokalizacje, łącznie 26 przy-
padków (26,8%), obejmowały następujące lokalizacje: ślinianki 
przyuszne – 10 przypadków, podżuchwowe – 10 przypadków, 
krtań i gardło dolne – łącznie 5 przypadków. Zanotowano je-
den przypadek chłoniaka przestrzeni przygardłowej (tab. 5).

Nowotwory tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej powodowały 
powiększenie węzłów chłonnych szyi po jednej stronie w 73 
przypadkach (75,2%), w tym: w 27 przypadkach po stronie le-
wej i 36 przypadkach – po prawej. U 24 chorych (24,8%) węzły 
chłonne szyjne były powiększone obustronnie. Uwzględniając 
podział układu chłonnego szyi na rejony I–VI, najczęściej po-
większone były węzły chłonne rejonu II – u 54 chorych i re-
jonu III – u 35 chorych. Na rycinie 2 przedstawiono zajęcie 
poszczególnych rejonów układu chłonnego szyi przez wszyst-
kie nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej oraz – od-
dzielnie – dla chłoniaków z komórki B i chłoniaka Hodgkina. 
Zwraca uwagę częstsze zajęcie węzłów rejonów II i III przez 
chłoniaki z komórki B w porównaniu z rejonem IV i V. Nato-
miast w przypadku chłoniaków Hodgkina powiększone węzły 
opisywane były równie często w rejonach II, III, IV i V. 

Wśród 26 chorych z pozawęzłowymi lokalizacjami nowotwo-
rów tkanki limfoidanej i krwiotwórczej, najczęściej występo-
wał chłoniak pozawęzłowy strefy brzeżnej MALT (14 przy-
padków). Chłoniak rozlany z dużej komórki typu B – DLBCL 
oraz chłoniak grudkowy wystąpiły u odpowiednio 5 i 4 cho-
rych. U pozostałych trzech pacjentów rozpoznano: przewle-
kłą białaczkę szpikową – PBL, szpiczaka pozakostnego i ostrą 
białaczkę limfatyczną – AML (tab. 6).

Podstawowym objawem zgłaszanym przez 88 chorych (91%) 
z nowotworem tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej był guz na 
szyi. W 77 przypadkach (79%) była to jedyna dolegliwość poda-
wana przez chorego. Objaw ten zgłaszali wszyscy pacjenci z lo-
kalizacjami nowotworu w węzłach chłonnych oraz w ślinian-
kach przyusznych i podżuchwowych. W badaniu palpacyjnym 
guz szyi określany był w większości przypadków jako niebole-
sny i twardy, natomiast niemal równie często opisywano zmiany 
jako ruchome, jak i nieprzesuwalne względem podłoża. W 12 
przypadkach chorzy poza guzem na szyi zgłaszali dodatkowo:

Ryc. 3.  Nieprawidłowy obraz RTG klatki piersiowej u chorych z chłoniakami. 
3a. Poszerzenie śródpiersia górnego po stronie prawej i niejasny obraz 
śródpiersia po stronie lewej na poziomie łuku aorty. 
3b. Guzowate poszerzenie wnęki płuca lewego.

Ryc. 4. Obraz USG ślinianki podżuchwowej z rozrostem chłoniaka MALT.
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W badaniach MR masę guza określano jako niejednorodną, 
o pośrednim sygnale zarówno w obrazach T1, jak i T2 zależ-
nych, ulegającą niewielkiemu wzmocnieniu kontrastowemu. 
Opisywano również, że intensywność sygnału i sposób wzmoc-
nienia są zbliżone do obserwowanego w pozostałych, powięk-
szonych węzłach chłonnych.

Diagnostyka histopatologiczna materiału pobranego metodą 
biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, która poprzedzała zabieg 

rech chorych miało nieznacznie obniżone wartości krwinek 
białych, a dwóch – płytek krwi. Znacznie podwyższony po-
ziom białych krwinek z nieprawidłowym rozmazem stwier-
dzono u schorych z OBSz.

W wywiadzie ustalono współistnienie chorób o podłożu au-
toimmunologicznym u 6 chorych i były to: reumatoidalne za-
palenie stawów (RZS) – 3 osoby, cukrzyca typu 1 - 1 osoba, 
mieszana choroba układowa tkanki łącznej – 1 osoba, zespół 
Sjögrena – 4 osoby. 

Wynik badania RTG klatki piersiowej udało się ustalić u 77 cho-
rych (79,4%). U 6 pacjentów wynik był nieprawidłowy. W pię-
ciu przypadkach opisano poszerzenie śródpiersia (3xDLBC-
L,2xHL), a w jednym poszerzenie wnęki płuca po stronie guza 
szyi (HL). Przedstawiają to ryciny 3a i 3b. 

Na podstawie historii chorób ustalono, że 69 chorych (71%) 
miało wykonaną diagnostykę obrazową (badania wykonane 
w trakcie pobytu w szpitalu lub ksero wyników dostarczonych 
przez chorego). W 36 przypadkach załączony był wynik bada-
nia USG, w 35 – TK i w 3 – MR.

W badaniu USG opisywane były najczęściej powiększone węzły 
chłonne, z zatartym zróżnicowaniem korowo-rdzeniowym, nie-
jednorodne, hypoechogeniczne, rzadziej opisywano przestrzenie 
płynowe oraz wzmożony przepływ naczyniowy w obrazowaniu 
Power Doppler. Wśród dostępnych wyników badań USG nie zna-
leziono charakterystycznych cech opisu sugerujących pochodze-
nie nowotworów z tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej (ryc. 4).

W wynikach badań TK w większości przypadków rozpoznawa-
no powiększone węzły chłonne lub pakiety węzłowe, u części 
chorych zmiany opisywano jako lite guzy. Zachowanie się no-
wotworów po podaniu kontrastu nie było charakterystyczne, 
opisywano zarówno wzmocnienie się tkanek guza po kontra-
ście, jak również słabe wysycenie. 

Tab. I. Struktura wieku i płci w nowotworach tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej ogółem i dla poszczególnych typów nowotworów.

NOWOTWORY TKANKI 
LIMFOIDALNEJ 
I KRWIOTWÓRCZEJ OGÓŁEM

CHŁONIAKI Z KOMÓRKI B CHŁONIAKI Z KOMÓRKI T CHŁONIAK HODGKINA OSTRE BIAŁACZKI

Liczba chorych (%) 97
(100%)

74
(76%)

2
(2%)

19
(20%)

2
(2%)

Wiek (lata) 17–88 20–88 51–62 17–81 70–74

Średnia wieku 60,3 65 56,5 41,3±19,2 72

K:M 51:46 43:31 0:2 7:12 1:1

Średni wiek K 63,5±18,1 67±15,5 _ 42,9±21,6 70

Średni wiek M 56,8±17,4 62,7±13,1 56,5 40,3±18,6 74
± odchylenie standardowe.

Tab. II. Rodzaje chłoniaków z komórek B w prezentowanym materiale i liczba 
rozpoznanych przypadków.

TYP CHŁONIAKA Z KOMÓRKI B LICZBA PRZYPADKÓW

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) 30 (40%)

Chłoniak grudkowy (FL) 16 (21,6%)

Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej 3 (4%)

Chłoniak z komórek płaszcza 1(1,3%)

Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej typu MALT 14 (18,9%)

Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych 
limfocytów B (PBL)

7 (9,4%)

Szpiczak pozakostny 1(1,3%)

Chłoniak Burkitta 1(1,3%)

Chłoniak limfoplazmocytowy 1(1,3%)

Tab. III. Liczba przypadków poszczególnych typów chłoniaka Hodgkina.

TYP CHŁONIAKA HODGKINA LICZBA PRZYPADKÓW

Węzłowy z przewagą limfocytów (NLPHL) 2 (7,7%)

Klasyczny chłoniak ziarniczy 17 (84,6%)

ze stwardnieniem guzkowym (NS I ) 7

ze stwardnieniem guzkowym (NS II) 4

bogaty w limfocyty (LR) 3

zubożony w limfocyty (LD) 0

mieszanokomórkowy (MC) 3
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Po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego chorzy 
z nowotworami z tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej byli oni 
kierowani do Kliniki Hematologii lub Instytutu Hematologii 
celem dalszej diagnostyki i leczenia.

OMÓWIENIE

W analizowanym materiale średnia wieku chorych z nowo-
tworami z układu limfoidalnego i krwiotwórczego wyniosła 
60,3 lata, co odpowiada przedziałom wiekowym podawanym 
w literaturze –57,8 lat [7] oraz 62,5 lata [8]. Odmiennie jed-
nak niż w większości prac, gdzie przeważały zachorowania 
u mężczyzn, w naszym materiale częściej na chłoniaki zapa-
dały kobiety [7, 8].

W analizowanym materiale nowotworów z tkanki limfoidal-
nej i krwiotwórczej okres od wystąpienia objawów do hospi-
talizacji wahał się od 0,5 do 36 miesięcy, średnio 7,5 miesiąca. 
W obserwacji Góreckiej i wsp.(13 chorych z chłoniakami gło-
wy i szyi) okres ten wynosił od 2 do 24 miesięcy [8].

Spośród nowotworów tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej szyi 
postacie węzłowe stanowiły w opracowanym materiale 73,2% 
przypadków, natomiast pozawęzłowe – 26,8%, obejmując w ko-
lejności występowania: ślinianki przyuszne, ślinianki podżu-
chwowe, krtań, gardło dolne i przestrzeń przygardłową. Za-
jęcie węzłów chłonnych szyi jest opisywane dla 75–80% NHL 
[7] i 60–80% HL [6], natomiast odsetek zmian pozawęzło-
wych w chłoniakach głowy i szyi określa się na 20–30% [3, 7, 
8]. Według niektórych autorów – głowa i szyja są najczęstszą 
lokalizacją dla występowania chłoniaków pozawęzłowych [3].

Najczęściej rozpoznawanym na szyi rozrostem tkanki limfo-
idalnej i krwiotwórczej, zarówno w analizowanym materiale, 
jak również według doniesień z literatury, jest chłoniak nieziar-
niczy z komórek B, którego odsetek występowania określany 
jest na około 80% wśród wszystkich chłoniaków NHL [7–9].

W opracowanym materiale chłoniaki B rozpoznano w 76% przy-
padków wszystkich nowotworów z tkanki limfoidalnej i w 66,7% 
przypadków postaci zlokalizowanych w węzłach chłonnych. 
W obu przypadkach dominującą postacią chłoniaka B był chło-
niak rozlany z dużych komórek B, który stanowił 40% rozpo-
znań zarówno wśród wszystkich postaci nowotworów tkanki 
limfoidalnej i krwiotwórczej, jak i wśród postaci węzłowych, 
co potwierdzają również doniesienia innych autorów [7–9].

Chłoniak Hodgkina był drugim najczęściej rozpoznawanym 
nowotworem tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej i stanowił 
20% przypadków. Według różnych prac HL stanowi od 14% 

operacyjny, była wykonana u 28 chorych (29%). W 16 przy-
padkach (57%) wynik BAC był fałszywie ujemny. Najczęściej 
opisywano rozmaz limfoidalny i węzły odczynowe. U 9 cho-
rych (32%) wynik BAC był dodatni i w tych przypadkach opis 
sugerował podejrzenie chłoniaka. U 3 pacjentów (11%) wyniki 
BAC były fałszywie dodatnie i rozpoznano guz mieszany, guz 
Warthina, a także podejrzewano czerniaka. 

U 2 chorych pobrano wcześniej wycinek z guza do badania 
histopatologicznego. Wynik u jednego sugerował podejrze-
nie rozrostu nowotworowego, w drugim przypadku, z powo-
du martwicy w nadesłanym materiale, proszono o pobranie 
całego guza do oceny. 

Wszyscy chorzy byli leczeni operacyjnie. W większości przy-
padków – 60 chorych (62%) – usunięto guz szyi (powiększony 
węzeł lub pakiet węzłów) i materiał przesłano do zakładu pa-
tomorfologii. W opisie makroskopowym usuwanych węzłów 
najczęściej powtarzały się uwagi dotyczące ich kruchości, sa-
dłowatego wyglądu i trudności przy preparowaniu z powodu 
rozpadania się tkanki węzła. U 6 chorych (6,2%) – z powo-
du bardzo dużych rozmiarów guza – pobrano jedynie jego 
wycinki. Selektywną limfadenektomię wykonano u 11 cho-
rych (11,3%). Dodatkowo w 5 przypadkach pobrano wycinki 
z nosogardła, w 7 – wykonano tonsilektomię, w 5 – pobrano 
wycinki z migdałka podniebiennego, a w 5 – wykonano pa-
nendoskopię z pobraniem wycinków z nosogardła, migdał-
ków podniebiennych i nasady języka. Całkowite usunięcie 
układu chłonnego z panendoskopią wykonano u 2 chorych. 
W jednym z tych przypadków wynik badania histopatologicz-
nego pobranego wcześniej wycinka z guza sugerował rozrost 
nowotworowy. W przypadku guzów zlokalizowanych w śli-
niance przyusznej – w 9 przypadkach usunięto płat powierz-
chowny ślinianki wraz z guzem, natomiast u jednego chorego 
wykonano parotidekomię całkowitą z zachowaniem nerwu 
twarzowego. Z opisu operacji wynika, że decyzję podjęto po 
otrzymaniu wyniku doraźnego badania histopatologicznego: 
nowotwór złośliwy, bez możliwości określenia typu histolo-
gicznego. Czynność nerwu twarzowego w okresie poope-
racyjnym była prawidłowa. W przypadku guzów ślinianki 
podżuchwowej, we wszystkich 10 przypadkach usunięto śli-
niankę podżuchwową. 

U 2 chorych z chłoniakami krtani oraz krtani i gardła dolnego 
z powodu duszności konieczne było wykonanie tracheotomii. 
U wszystkich 5 chorych z chłoniakami krtani i gardła dolne-
go wykonano direktoskopię krtani, oceniając zaawansowanie 
guza oraz pobierając wycinki do badania histopatologicznego. 
W tabeli 7 zestawiono rodzaj i liczbę zabiegów operacyjnych 
wykonanych u chorych z nowotworami z tkanki limfoidalnej 
i krwiotwórczej.
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Zarówno w literaturze [12], jak i w omawianym materiale, 
chłoniaki w obrębie ślinianek dają objawy guza i podobnie jak 
w postaciach węzłowych rzadko towarzyszy im ból, tkliwość 
czy inne charakterystyczne objawy. 

Janicki podkreśla, że obraz morfologiczny krwi u chorych 
z chłoniakami jest niecharakterystyczny [13].

Pomocne w ustaleniu wstępnej diagnozy nowotworu z tkanki 
limfoidalnej i krwiotwórczej mogą być informacje dotyczące 

[10] do 25% [11] wszystkich chłoniaków. Uważa się, że tylko 
w 5% chłoniak ten ma postać pozawęzłową [6]. Iyengar i wsp. 
w swoim materiale, aż u 10 na 34 chorych stwierdzili lokali-
zację pozawęzłową HL, w obrębie szyi były to najczęściej tar-
czyca i przyusznica [11]. 

W opracowanym materiale wszystkie przypadki HL miały po-
stać węzłową i stanowiły 28,9% zmian z zajęciem węzłów. Naj-
częściej opisywana postać klasyczna chłoniaka ziarniczego ze 
stwardnieniem guzkowym była dominującą również w opra-
cowanym materiale i stanowiła 53,8% przypadków.

Biorąc pod uwagę lokalizację nowotworów tkanki limfoidal-
nej i krwiotwórczej, u większości chorych wyczuwalne były 
zmiany po jednej stronie szyi, ale w kilku rejonach szyi wg po-
działu American Joint Comittee on Cancer (AJCC). U 24,5% 
chorych węzły powiększone były obustronnie. Dla wszystkich 
nowotworów tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej najczęściej 
powiększone były węzły regionu II (72 % przypadków), a w na-
stępnej kolejności regionu III (55%) i V (42%). Przy czym chło-
niaki B manifestowały się limfadenopatią głównie regionu II 
(86,7% przypadków) i III (56,7%), zaś chłoniaki Hodgkina – 
z podobnym odsetkiem obejmowały region II, III, IV oraz V 
(58,4–69,2% przypadków). Brak jest danych w literaturze po-
równujących zajęcie przez chłoniaki poszczególnych regio-
nów węzłowych szyi.

Objawy ogólne – utrzymująca się podwyższona temperatura 
ciała, ogólne osłabienie, spadek masy ciała, zlewne poty – wy-
stępują u chorych z chłoniakami nieziarniczymi w 10% przy-
padków [8], a w chłoniaku Hodgkina w ok. 30% przypadków 
[6]. W analizowanej grupie wszystkich nowotworów tkanki 
limfoidalnej i krwiotwórczej 10,2% chorych zgłaszało wystę-
powanie objawów ogólnych. 

Według różnych autorów chłoniaki w obrębie ślinianek stano-
wią 2–3% wszystkich nowotworów tych gruczołów [9, 12]. Naj-
częściej dotyczą ślinianki przyusznej (75–80% przypadków), 
rzadziej podżuchwowej (16–20% przypadków) [9, 12]. Nawet 
w 10 % przypadków zajęte może być kilka gruczołów ślinowych 
[12]. W materiale kliniki chłoniaki występowały równie często 
w obu śliniankach (10,3%).

Tab. IV. Czas upływający od wystąpienia objawów do rozpoczęcia hospitalizacji dla poszczególnych typów nowotworów tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej.

WSZYSTKIE 
NOWOTWORY

CHŁONIAK Z KOMÓRKI B CHŁONIAK Z KOMÓRKI T CHŁONIAK HODGKINA OSTRA BIAŁACZKA

Czas upływający od wystąpienia 
objawów do rozpoczęcia hospitalizacji 
(w miesiącach)

0,5–36 1–36 12 1–24 0,5

Średnia 7,5±7,3 8,1±7,7 12 6,2±6,2 0,5

Tab. VI.  Lokalizacja pozawęzłowa określonych typów nowotworów tkanki 
limfoidalnej w obrębie narządów szyi.

POZAWĘZŁOWE PRZYPADKI NOWOTWORÓW TKANKI LIMFOIDALNEJ 
I KRWIOTWÓRCZEJ (N=26)

Rodzaj 
nowotworu

Liczba
przypadków

Lokalizacja

Chłoniak 
MALT

14 ślinianka podżuchwowa (5), ślinianka 
przyuszna (6),
krtań (2), gardło dolne (1)

Chłoniak 
DLBCL

5 ślinianka podżuchwowa(1), ślinianka 
przyuszna (2),
krtań (1), przestrzeń przygardłowa (1)

Chłoniak 
grudkowy

4 ślinianka przyuszna, ślinianka 
podżuchwowa(3)

Szpiczak 
pozakostny

1 krtań i gardło dolne

PBL 1 ślinianka przyuszna

AML 1 ślinianka podżuchwowa

Tab. V. Lokalizacja nowotworów tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej w obrębie szyi. 

LOKALIZACJA NOWOTWORU LICZBA PRZYPADKÓW

Węzły chłonne szyi 71 (73,2%)

Krtań 3 (3,2%)

Gardło dolne 1 (1 %)

Krtań i gardło dolne 1 (1%)

Ślinianka podżuchwowa 10 ( 10,3%)

Ślinianka przyuszna 10 (10,3%)

Przestrzeń przygardłowa 1(1%)



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM8

artykuł oryginalny / original article

Czułość tego badania różni się jednak dla różnych rodzajów 
nowotworów. Większość autorów podkreśla jej przesiewowy 
charakter w celu wykluczenia zmian złośliwych.

Liczne kontrowersje dotyczą również roli badania BAC w dia-
gnostyce chłoniaków. Autorzy wykazują małą czułość tego ba-
dania w rozpoznawaniu chłoniaków oraz konieczność wyko-
nywania kilku biopsji w celu uzyskania ostatecznego wyniku, 
co przekłada się na opóźnienie w ustaleniu diagnozy i zasto-
sowaniu właściwego leczenia [7]. 

Wśród analizowanych chorych z wykonaną BAC nowotworu 
z tkanki limfoidalnej i krwiotwórczej tylko w 32% przypadków 
wyniki tej biopsji sugerowały rozpoznanie chłoniaka. 

Według wielu autorów podstawę rozpoznania chłoniaka sta-
nowi nadal badanie histopatologiczne wyciętego węzła [7, 18].

Huang i wsp. oceniają skuteczność biopsji gruboigłowej pod 
kontrolą USG (UGCNB – ultrasound guided core needle biop-
sy) w ustaleniu rozpoznania chłoniaka, łącznie z określeniem 
typu histopatologicznego, na 89,7% (138 chorych na 154) [18]. 
Według przytaczanej przez nich literatury czułość tej metody 
mieści się w granicach od 76 do 100%. Jako główne czynniki 
zmniejszające skuteczność tej metody wskazują obecność mar-
twicy w tkance węzła i niedostateczną ilość pobranego mate-
riału [18]. Nieco niższą skuteczność  UGCNB – 67% w roz-
poznawaniu chłoniaków głowy i szyi z określeniem ich typu 
– podają w swojej pracy Vandervelde i wsp.[19].

chorób przewlekłych oraz narażenie na określone czynniki ry-
zyka. W przypadku zespołu Sjögrena opisywane jest częstsze 
występowanie chłoniaków, choć etiopatogeneza tego zjawiska 
nie jest wyjaśniona [7, 9, 12]. Podaje się, że nawet u 20% chorych 
z tym zespołem występują chłoniaki, a ryzyko ich wystąpienia jest 
ponad 40-krotnie większe niż w ogólnej populacji [9]. Ponadto 
u chorych z chłoniakiem MALT ślinianek częściej stwierdza się 
współistniejące choroby autoimmunologiczne: reumatoidalne 
zapalenie stawów, toczeń układowy, chorobę Hashimoto [12]. 
Troch i wsp., analizując 28 przypadków pacjentów z chłoniakiem 
MALT ślinianki przyusznej, zdiagnozowali autoimunologiczną 
chorobę aż u 18 chorych, w tym u 14 – zespół Sjögrena. Przy 
czym wieloletni wywiad chorobowy podało tylko 4 chorych, 
u pozostałych rozpoznanie postawiono na podstawie badań la-
boratoryjnych i obrazu klinicznego [14]. W opracowanym mate-
riale chłoniaki współistniejące z zespołem Sjögrena stwierdzono 
u 2 chorych, ponadto 4 osoby miały rozpoznaną inną chorobę 
autoimmunologiczną. W literaturze opisano również około 20 
przypadków występowania chłoniaka ślinianki z łagodnymi gu-
zami Warthina [9]. Mogą to być zarówno chłoniaki nieziarnicze, 
jak również chłoniak Hodgkina [12]. 

Na podstawie badania USG opisywano w chłoniakach zmienio-
ną strukturę węzłów chłonnych lub guzy niejednorodne i hypo-
echogeniczne. Obraz węzłów chłonnych z rozrostem chłoniaka 
w badaniu USG nie jest patognomoniczny. Według Białek i wsp. 
istnieją jednak pewne charakterystyczne cechy, takie jak: hipo-
echogeniczna struktura węzła bez zaznaczonej wnęki, kulisty 
kształt i łączenie się tych węzłów w pakiety z wzajemnym mo-
delowaniem oraz dość charakterystyczny układ rozgałęzienia 
naczyń wewnątrz węzła w badaniu Dopplerem mocy, mogący 
nasunąć wstępne rozpoznanie chłoniaka [15]. Zajkowski opi-
suje, jako dość typowy dla chłoniaków, podwyższony przepływ 
zarówno w poszerzonych naczyniach wnęk, jak i w obwodowej 
części zajętego węzła. Dodatkowo węzły takie są dobrze odgra-
niczone z hiperechogeniczną otoczką [16]. Ponadto badane są 
metody z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków cie-
niujących oraz technik elastosonografii dla różnicowania zmian 
nowotworowych w węzłach chłonnych szyi. 

W badaniu TK część nowotworów z tkanki limfoidalnej i krwio-
twórczej wzmacniała się po kontraście, pozostałe słabo się wysyca-
ły. W literaturze węzły chłonne zajęte przez chłoniaki charaktery-
zowane są jako owalne zmiany o densyjności zbliżonej do tkanki 
mięśniowej lub nieznacznie niższej. W przypadku HL obserwo-
wana jest tendencja do bardziej zaznaczonego brzeżnie wzmoc-
nienia niż w NHL [17]. W MR w obrazowaniu T1 chłoniaki są 
izodensyjne w stosunku do mięśni, zaś w T2 – hiperdensyjne [17]. 

W diagnostyce różnicowej guzów szyi istotną rolę odgrywa 
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) pod kontrolą USG. 

Tab. VII.  Rodzaje operacji wykonanych u chorych z nowotworami z tkanki 
limfoidalnej i krwiotwórczej.

RODZAJ ZABIEGU OPERACYJNEGO LICZBA

Usunięcie guza (węzła lub pakietu węzłów chłonnych)
z pobraniem wycinków z nosogardła
z tonsilektomią
z usunięciem ślinianki podżuchwowej i płata powierzchownego 
ślinianki przyusznej

60
4
6
1

Pobranie wycinków z guza
z tonsilektomią

6
1

Limfadenektomia selektywna
z panendoskopią
z pobraniem wycinków z nosogardła i migdałka
z pobraniem wycinków z migdałka

11
5
1
4

Całkowite usunięcie układu chłonnego szyi z panendoskopią 2

Usunięcie płata powierzchownego ślinianki przyusznej 9

Całkowite usunięcie ślinianki przyusznej 1

Usunięcie ślinianki podżuchwowej 10

Direktoskopia 5

Tracheotomia 2
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rakterystyczne obrazy radiologiczne, a także niemiarodajne 
wyniki BAC, utrudniają skuteczne różnicowanie chłoniaków 
z przerzutami do węzłów chłonnych. Standardem rozpozna-
wania chłoniaków pozostaje nadal diagnostyka histopatolo-
giczna usuniętego węzła.

PODSUMOWANIE

Nowotwory z tkanki limfoidalnej w regionie szyi są najczę-
ściej chłoniakami nieziarniczymi z komórek B lub chłonia-
kami ziarniczymi. Niespecyficzne objawy kliniczne i niecha-
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