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SUMMARY
Objectives: Treatment of patients with recurrent pleomorphic adenoma of 
the parotid gland is a challenge for a surgeon due to frequent problems with 
complete resection of all tumour foci while preserving continuity and func-
tion of the facial nerve. The aim of this study was to evaluate the clinical 
presentation and treatment results of patients with recurrent pleomorphic 
adenoma of the parotid gland.
Materials and Methods: The medical records of 35 patients (25 women and 
10 men) operated on (44 operations) for recurrent pleomorphic adenoma be-
tween the years 1988 and 2008 at the Otolaryngology Department, Medical 
University of Warsaw, were reviewed. These patients accounted for 8.9% of 
all patients treated for pleomorphic adenoma of the parotid gland (N=395). 
A retrospective analysis was performed to examine clinical features, surgical 
technique and facial nerve management.
Results: All patients had palpable, nontender mass or masses in a parotid bed 
after 1 to 5 previous operations. Multifocal recurrences were present in 79.5% 
of cases. Median interval between initial treatment and commencement of 
recurrences was 6.1 (0.25-29) years. Patients with more than one recurrence 
were younger than patients who had only one. Malignant transformation 
of recurrent pleomorphic adenoma was observed in two patients (5.7%). 
Postoperative facial nerve paresis occurred in 15 cases. In two additional 
cases eradication of recurrent tumour required the facial nerve resection 
and reconstruction.
Conclusions: Recurrent pleomorphic adenoma occurs more often in younger 
patients and women. The risk of the facial nerve injury increases with each 
successive operation. Surgical treatment should be individualized, taking into 
consideration the extent of the previous surgery and the type of recurrence.
Hasła indeksowe: nawrotowy gruczolak wielopostaciowy, ślinianka przyuszna, 
leczenie chirurgiczne, nerw twarzowy
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Wstęp
Gruczolak wielopostaciowy jest najczęstszym nowo-
tworem ślinianek przyusznych i stanowi około 60% 
wszystkich guzów przyusznic [1, 2, 3]. Pomimo łagodnej 
natury histologicznej, odznacza się skłonnością do 
nawrotów, których częstość zależy w dużej mierze od 
techniki operacyjnej i waha się od 20% do 45% dla 
prostego wyłuszczenia guza oraz od 1% do 10% dla 
parotidektomii z identyfikacją nerwu twarzowego [4, 5, 
6]. Znaczenie zastosowania adekwatnej techniki ope-
racyjnej wynika ze swoistej relacji guza do tkanki gru-
czołowej ślinianki przyusznej – makroskopowa torebka 

gruczolaka wielopostaciowego nie jest w rzeczywistości 
prawdziwą torebką łącznotkankową, a jedynie warstwą 
uciśniętej przez guz tkanki gruczołowej [7]. Ta pseu-
dotorebka guza odznacza się zmienną grubością oraz 
ogniskowymi ubytkami, w które penetrują palczaste 
wypustki nowotworu. W przypadku usunięcia guza bez 
zachowania marginesu makroskopowo niezmienionej 
tkanki gruczołowej istnieje ryzyko odszczepienia takich 
wypustek od zasadniczej masy guza i pozostawienia 
ich w loży pooperacyjnej. Inną dyskutowaną przy-
czyną nawrotów gruczolaka wielopostaciowego jest 
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śródoperacyjne rozerwanie guza i rozsiew komórek 
nowotworowych. Coraz większa liczba autorów odcho-
dzi natomiast od hipotezy pierwotnej wieloogniskowej 
natury gruczolaka wielopostaciowego [8].

Większość nawrotowych gruczolaków wieloposta-
ciowych (NGW) pozostaje powoli rosnącymi zmianami 
łagodnymi i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla 
życia chorego. Niemniej jednak, ze względu na więk-
sze ryzyko trwałego uszkodzenia nerwu twarzowego 
podczas kolejnej operacji NGW może stać się chorobą 
dotkliwie upośledzającą jakość życia chorego. Możli-
wość wystąpienie transformacji złośliwej gruczolaka 
wielopostaciowego powoduje, iż najczęściej nie na-
leży przyjmować postawy wyczekującej, opóźniając 
wdrożenie leczenie chirurgicznego, które jest metodą 
terapeutyczną z wyboru.

Ryzyko wystąpienia wznowy nowotworu wzrasta 
wraz z każdą kolejną operacją. Przyjmuje się, iż przy 
drugiej operacji prawdopodobieństwo ponownego po-
jawienia się procesu nowotworowego wynosi od 15% 
do 35% [9, 10]. Powodem wzrastającego odsetka nie-
powodzeń leczenia chirurgicznego jest wieloogniskowy 
charakter większości guzów nawrotowych i częste 
trudności z radykalnym usunięciem wszystkich ognisk 
guza przy zachowaniu ciągłości i prawidłowej czynno-
ści nerwu twarzowego. Celem zwiększenia miejscowej 
kontroli nowotworu część autorów zaleca w określo-
nych przypadkach resekcję guza w bloku z nerwem 
twarzowym i jednoczasową rekonstrukcję nerwu [11], 
inni natomiast uzupełniają leczenie chirurgiczne ra-
dioterapią [12, 13].

Celem niniejszej pracy była analiza obrazu kli-
nicznego i wyników leczenia przypadków nawrotowego 
gruczolaka wielopostaciowego ślinianek przyusznych 
w materiale Kliniki Otolaryngologii WUM.

Materiał i metody
Badaniem retrospektywnym objęto 35 chorych z na-
wrotowym gruczolakiem wielopostaciowym ślinianek 
przyusznych leczonych w Klinice Otolaryngologii WUM 
pomiędzy 1988 i 2008 rokiem. Stanowili oni 8,9% 
wszystkich chorych (N=395) leczonych z powodu gru-
czolaka wielopostaciowego w tym okresie. 14 chorych 
pierwotne operacje miało wykonane w innych ośrod-
kach. Analizowano dane kliniczne, rodzaj pierwotnej 
i wykonanej operacji, wyniki badań histologicznych, 
stan nerwu twarzowego oraz leczenie uzupełniające.

W badanej grupie znalazło się 25 kobiet (71,4%) i 10 
mężczyzn (28,6%). W analizowanym okresie 29 chorych 
operowanych było raz, troje chorych operowanych było 
dwukrotnie, a następnych troje trzykrotnie z powo-
du kolejnych nawrotów guza. Łącznie wykonano 44 
operacje. W 22 przypadkach (50,0%) była to operacja 
pierwszego nawrotu guza, w 13 (29,5%) drugiego, w 6 
(13,6%) trzeciego, w 2 (4,6%) czwartego, a w jednym 

(2,3%) piątego. Średni wiek chorych w momencie ope-
racji nawrotu guza wynosił 47,1 lat i wahał się od 26 
do 77 lat.

Wyniki
Analizując strukturę demograficzną badanej grupy 
chorych, stwierdzono, że częściej wielokrotne nawroty 
gruczolaka wielopostaciowego dotyczą osób, u których 
guz pierwotny pojawił się w młodszym wieku (Tab. I). 
Częściej NGW wystąpił u kobiet [9,7% ogółu kobiet 
operowanych z powodu gruczolaka wielopostaciowego 
w badanym okresie (N=257)] niż mężczyzn [odpowiednio 
7,2% (N=138)].

U wszystkich chorych nawrót gruczolaka wielopo-
staciowego objawił się niebolesnym guzem lub guzkami 
w loży po 1 do 5 wcześniej wykonanych operacjach. 
Wieloogniskowy NGW stwierdzono w 79,5% (n=35) 
przypadków. Najczęściej nawrotowe guzy zlokalizowane 
były po obu stronach nerwu twarzowego (n=20; 45,4%). 
W 15 przypadkach (34,1%) NGW zlokalizowany był po-
wierzchownie w stosunku do nerwu twarzowego, a w 9 
przypadkach (20,5%) znajdował się wyłącznie w płacie 
głębokim ślinianki przyusznej. Guz rozpoznawany był 
w okresie od 6 miesięcy do 29 lat po wcześniejszej ope-
racji (śr. 6,1 lat). Średni czas pojawienia się kolejnego 
nawrotu gruczolaka wielopostaciowego przedstawiono 
w tabeli I. 

Zastosowane leczenie operacyjne zależało od lo-
kalizacji i zaawansowania guza nawrotowego oraz 
pierwotnie wykonanej operacji. Pierwotnymi operacjami 
(n=35) były: enukleacja w 10 przypadkach (28,6%), 
częściowa parotidektomia powierzchowna w 6 (17,1%) 
i parotidektomia powierzchowna w 19 (54,3%). W NGW 
wykonano w 5 przypadkach (11,4%) doszczętną paroti-
dektomię powierzchowną, w 21 (47,7%) parotidektomię 
całkowitą z zachowaniem ciągłości nerwu twarzowego, 

Ryc. 1. Wieloogniskowy nawrót gruczolaka wielopostacio-
wego prawej ślinianki przyusznej

Fig. 1. Multifocal recurrence of pleomorphic adenoma of the 
right parotid gland
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w 2 (4,5%) parotidektomię całkowitą z resekcją i rekon-
strukcją nerwu twarzowego, w 16 (36,4%) miejscowe 
usunięcie guza. 

W badanym okresie u jednej chorej w 14 miesięcy 
po 4. operacji pojawił wieloogniskowy NGW. Chora nie 
zgodziła się na leczenie chirurgiczne i po konsultacji 
onkologicznej poddała się radykalnej radioterapii (6600 
cGy). Uzyskano częściową regresję guza – pozostał 
resztkowy guz średnicy 5 mm. Po 3 latach od zakoń-
czenia radioterapii stwierdzono ponowny wzrost guza. 
Chora nadal nie zgadza się na leczenie chirurgiczne 
i pozostaje pod stałą kontrolą onkologiczną.

Czynność nerwu twarzowego była upośledzona 
przed operacją guza nawrotowego u 2 chorych (2 z 35; 
5,7%): w tym u jednej w stopniu umiarkowanym (III 
stopień w skali House’a-Brackmanna; 3. wznowa gru-
czolaka wielopostaciowego), a u drugiej obecny był 
całkowity paraliż (5 wznowa gruczolaka, porażenie 
po resekcji nerwu twarzowego podczas 3. operacji 
guza). Pooperacyjny niedowład nerwu twarzowego 
stwierdzono u 15 chorych, dodatkowo w 2 przypad-
kach radykalne usunięcie guza wymagało resekcji 
i rekonstrukcji nerwu twarzowego. W obu przypadkach 
rekonstrukcji nerwu uzyskano zadowalające efekty 
czynnościowe (House-Brackmann III) odpowiednio po 
6 i 18 miesiącach. U 12 spośród 15 chorych z poope-
racyjnym niedowładem nerwu twarzowego uzyskano 
całkowity powrót czynności nerwu (u 11 przed upływem 
6 miesięcy, u jednej po 3 latach od operacji), u trojga 
pozostałych utrzymuje się łagodna dysfunkcja nerwu 
(House-Brackmann II). Ryzyko pooperacyjnego pogor-
szenia czynności nerwu twarzowego wzrastało wraz 
z kolejną operacją NGW (Tab. I). 

Transformację złośliwą NGW stwierdzono u 2 cho-
rych (2 z 35; 5,7%). Złośliwa postać gruczolaka wielo-
postaciowego została rozpoznana u pierwszej chorej 
w badaniu histopatologicznym po operacji pierwszego 
nawrotu guza w 13 lat po pierwotnej operacji. U drugiej 
chorej transformacja złośliwa miała miejsce w piątej 
wznowie guza, w 36 lat od początku choroby.

Omówienie
Patogeneza nawrotowego gruczolaka wieloposta-

ciowego ślinianek przyusznych jest wieloczynnikowa. 
Część z nich jest dobrze udokumentowana, inne wciąż 
budzą kontrowersje. Niewątpliwie podstawowe znacze-
nie odgrywa pierwotne leczenie chirurgiczne nowotworu 
[14]. Najwyższy odsetek nawrotów (20-45%) stwierdza 
się po prostym wyłuszczeniu guza, podczas którego 
można niezamierzenie odszczepić od głównej masy 
guza jego palczaste wypustki znajdujące się w ubytkach 
pseudotorebki i pozostawić je w loży pooperacyjnej [4, 
5]. Ze względu na budową mikroskopową guza zaleca 
się usuwanie go wraz z marginesem prawidłowej tkanki 
ślinianki [15]. Od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku standardem postępowania terapeutycznego stała 
się parotidektomia, której zakres zależy od lokaliza-
cji guza [16]. Aczkolwiek w ostatnim dziesięcioleciu 
opublikowanych zostało szereg prac wykazujących, 
iż odsetek nawrotów gruczolaka wielopostaciowego po 
wycięciu zewnątrztorebkowym guza jest identyczny z 
uzyskiwanym po parotidektomii (1-10%) [15,17]. Wy-
cięcie zewnątrztorebkowe polega na usunięciu guza 
wraz z kilkumilimetrowym marginesem otaczającej 
tkanki ślinianki bez konieczności preparowania nerwu 
twarzowego. W wielu pracach podkreślany jest fakt, 
że bez względu na rozległość resekcji ślinianki przy-
usznej (parotidektomia całkowita, powierzchowna  czy 
wycięcie zewnątrztorebkowe) w większości przypadków 
mamy do czynienia z ogniskowym odsłonięciem torebki 
guza (np. w związku z odseparowaniem guza od nerwu 
twarzowego) i uzyskanie pełnego marginesu niezmie-
nionej tkanki ślinianki jest nieosiągalne [18]. Dla części 
autorów idealny zakres resekcji i minimalne ryzyko 
uszkodzenia nerwu twarzowego zapewnia częściowa 
parotidektomia powierzchowna [19]. Wyniki naszego 
badania pokazują, że wyłuszczenie guza ślinianki 
przyusznej wciąż jest praktykowane (10 przypadków 
pierwotnych operacji; 28,7% – wszystkie wykonane poza 
naszym ośrodkiem). Cześć z tych przypadków można 
wytłumaczyć błędnym wstępnym rozpoznaniem (np. 

Tabela I. Charakterystyka grupy chorych operowanych z powodu nawrotów gruczolaka wielopostaciowego
Table I. Characteristics of patients operated on for recurrent pleomorphic adenoma

Operacja NGW n Średni wiek chorego 
w czasie pierwotnej 

operacji (zakres)

Średni czas (lata) 
pojawienia się NGW 

po poprzedniej 
operacji (zakres)

Wieloogniskowy 
NGW (%)

Poop. pogorszenie 
czynności n. VII (%)

Pierwsza 22 35,4 (20-67) 6,5 (0,5-29) 17 (77,3%) 4 (18,2%)

Druga 13 33,5 (20-50) 5,0 (0,25-19) 10 (76,9%) 6 (46,2%)

Trzecia 6 31,3 (21-43) 5,0 (0,5-10,5) 5 (83,3%) 5 (83,5%)

Czwarta i piąta 3 23,7 (19-28) 9,3 (2-15) 3 (100%) 3 (100%)

Łącznie 44 33,5 (19-67) 6,1 (0,25-29) 35 (79,5%) 18 (40,9%)
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limfadenopatia, torbiel łojowa, itp.), które owocowało 
nieprawidłowym leczeniem. Inne pozostają zwykłym 
błędem w sztuce.

Znaczenie śródoperacyjnego rozerwania torebki 
guza i rozsiewu komórek nowotworowych jest często 
kwestionowane [5, 20], aczkolwiek stwierdzane nie-
rzadko wieloogniskowe wznowy guza w bliźnie po cięciu 
chirurgicznym sugerują, iż nie można tego czynnika 
wykluczyć z patogenezy NGW [21].

W piśmiennictwie opisywany jest związek pomiędzy 
wiekiem chorego w momencie pojawienia się nowo-
tworu, a tendencja do jego nawrotów: młodsi chorzy 
obarczeni są większym ryzykiem wystąpienia NGW 
[14, 22]. Wyniki naszego badania potwierdzają te ob-
serwacje. Średni wiek chorych w czasie pierwotnej 
operacji wyniósł 33,5 lat, co jest zgodne danymi innych 
autorów [6, 14, 22]. Zanotowaliśmy ponadto tendencję 
do obniżania się wieku wraz z liczbą kolejnych nawro-
tów guza. Podobnie jak Zbären i wsp., stwierdziliśmy 
również częstsze występowanie NGW u kobiet.

Nawrotowy gruczolak wielopostaciowy jest najczęś-
ciej wieloogniskowy (55-98%) [6, 10, 21], co znacząco 
utrudnia radykalne leczenie chirurgiczne. Brak jest 
jednoznacznych wytycznych co do optymalnego zakre-
su operacji. Większość autorów zgadza się co do ko-
nieczności indywidualizowania postępowania terapeu-
tycznego w każdym przypadku [6, 7, 9, 10]. W naszym 
materiale rodzaj operacji uzależnialiśmy od lokalizacji 
i zaawansowania guza nawrotowego oraz pierwotnie 
wykonanej operacji. Nawroty po wyłuszczeniu guza 
pierwotnego usuwane były przez wykonanie paroti-
dektomii powierzchownej bądź całkowitej; wznowy po 
parotidektomii powierzchownej operowano, wykonując 
parotidektomię całkowitą; miejscowe wycięcie przepro-
wadzano po wcześniej wykonanych parotidektomiach 
całkowitych, bądź przy jednoogniskowej wznowie po 
parotidektomii powierzchownej.

Ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego jest nie-
rozerwalnie związane z chirurgią ślinianek przyusz-
nych i wzrasta przy operacjach guzów nawrotowych. 
Identyfikacja nerwu twarzowego podczas kolejnych 
operacji może być bardzo trudna ze względu na zmie-
nione warunki topograficzne oraz rozległe włóknienie 
i zrosty otaczające często pień i gałęzie nerwu. Im 
wcześniejsza operacja była bardziej radykalna, tym 
większe zmiany bliznowate znajdujemy wokół ner-
wu i tym większe jest ryzyko uszkodzenia nerwu [6, 
10]. Wyniki naszego badania wykazały wzrastającą 
częstość pooperacyjnego upośledzenia czynności ner-
wu twarzowego wraz z kolejnym nawrotem choroby. 
Trwały niedowład nerwu wystąpił u 3 chorych (3 z 35; 
8,6%), a u dwóch kolejnych (operacje 3 nawrotu guza) 
zachowanie radykalności operacji wymagało resekcji 
nerwu twarzowego z następową jego rekonstrukcją. 
Niektórzy badacze w takich przypadkach zachowują 
ciągłość nerwu twarzowego, nawet za cenę pozosta-

wienie makroskopowych ognisk guza, i uzupełniają 
leczenie chirurgiczne radioterapią [23].

Rola uzupełniającej radioterapii w NGW pozostaje 
tematem dyskusji. Pomimo iż szereg prac udowodniło 
jej skuteczność w zwiększaniu kontroli miejscowej NGW 
[12, 13, 21], nawet w przypadkach makroskopowych 
guzów resztkowych [24], to jednak ryzyko powstania 
wtórnego nowotworu złośliwego, głuchoty i innych 
działań niepożądanych radioterapii powoduje, że wciąż 
nie jest zalecaną opcją terapeutyczną [6, 14]. W naszym 
materiale podjęto próbę leczenia radioterapią piątej 
wznowy wieloogniskowej gruczolaka wielopostaciowego 
u chorej, która nie zgodziła się na leczenie operacyjne. 
Początkowo uzyskano prawie całkowitą regresję guza, 
ale w trzy lata po zakończeniu radioterapii zanotowano 
ponowny wzrost guza.

Ryzyko transformacji złośliwej NGW według danych 
z piśmiennictwa waha się od 1,9% [6] do 10,5% [25] 
i wzrasta wraz z czasem występowania nowotworu 
i kolejnymi jego nawrotami. Spośród chorych objętych 
naszym badaniem złośliwą postać gruczolaka wielopo-
staciowego stwierdzono w 2 przypadkach (5,7%). 

Wnioski
1. Nawrotowy gruczolak wielopostaciowy ślinianek 

przyusznych w naszym materiale występuje częściej 
u młodszych chorych i u kobiet.

2. Nawrót gruczolaka wielopostaciowego jest naj-
częściej wieloogniskowy.

3. Leczenie chirurgiczne gruczolaka wielopostacio-
wego ślinianek przyusznych związane jest ze wzrasta-
jącym ryzykiem uszkodzenia nerwu twarzowego wraz 
z kolejnym nawrotem choroby.

4. Radykalne wycięcie guza może wymagać re-
sekcji nerwu twarzowego z jednoczasową jego 
rekonstrukcją. 
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