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Rzadki nowotwór przewodu 
słuchowego wywodzący się z gruczołów 
woskowinowych – opis przypadku
A rare tumor of external auditory canal originated from 
ceruminous glands: A case raport
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StreSzczenie:    Nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego stanowią <1% nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi. 2,4% 
wszystkich nowotworów występujących w tej lokalizacji to nowotwory wywodzące się z gruczołów woskowinowych.  
W przeszłości określano je wspólną nazwą „ceruminoma”. W 1972 roku Wetli i wsp. na podstawie różnic histologic-
znych opracowali szczegółową klasyfikację, w której wyróżnili 4 kategorie: ceruminous adenomas, ceruminous carci-
nomas, adenoid cystic carcinomas i pleomorphic adenomas. Autorzy przedstawiają przypadek 58-letniej pacjentki z 
guzem przewodu słuchowego zewnętrznego, u której, w celach diagnostycznych, usunięto guzek przewodu słuchowego 
zewnętrznego ucha lewego. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzono nowotwór ceruminous ad-
enocarcinoma (zmiana usunięta z marginesem zdrowych tkanek). Chorą skierowano na uzupełniającą radioterapię. 
W kontrolnych badaniach MR i TK wykonanych po roku od zabiegu wysunięto podejrzenie wznowy procesu nowot-
worowego. Pacjentkę ponownie operowano, wykonano petrosektomię boczną, jednak w pooperacyjnym badaniu 
histopatologicznym wykluczono wznowę procesu nowotworowego. Leczenie nowotworów przewodu słuchowego 
wywodzących się z gruczołów woskowinowych powinno opierać się na radykalnym leczeniu chirurgicznym. Badania ob-
razowe mają znaczenie w kontroli pooperacyjnej, jednak w niektórych przypadkach ich specyficzność jest ograniczona.

Słowa kluczowe:   ceruminous adenocarcinoma, przewód słuchowy zewnętrzny

abStract:   The external auditory canal neoplasms comprise less than 1 percent of all head and neck tumors. 2,4 percent of them 
originate from ceruminous glands. In the past all these tumours were called ceruminomas. In 1972 Wetli et al. clas-
siffed these neoplasms into four groups: ceruminous adenomas, ceruminous carcinomas, adenoid cystic carcinomas 
and pleomorphic adenomas. Ceruminous adenocarcinoma is very rare. It has no specific symptoms, so an appropri-
ate, quick diagnosis is difficult. It is very agressive. The treatment should be based on tumor resection and radiothera-
py afterwards. We presented a case of 56 years old female with a mass in external ear canal, who underwent diagnos-
tic surgical excision of external auditor canal tumour. The postoperative histopathological diagnosis was ceruminous 
adenocarcinoma (complete excision) and the patient received radiation therapy. Control CT and MR – performed one 
year after the  surgery – showed  possible local recurrence of pathology. The patient undergo maximal surgical re-
section with subtotal petrosectomy but in the postoperative histological examination there was no malignant cells. 
Treatment of neoplasms of external auditory canal should be based on radical surgical resection. Imaging diagnostic 
is very important in follow up but it can have limited value in term of its specifity.
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Wykonano tomografię komputerową (TK) kości skroniowych, 
w której stwierdzono zmianę o charakterze zacienienia prze-
wodu słuchowego oraz wyrostka sutkowatego, bez towarzy-
szących destrukcji kostnych (Ryc. 1). Poszerzono diagnostykę 
o badanie rezonansu magnetycznego (MR) - zmiana ograni-
czona do chrzęstnej części przewodu słuchowego, w wyrostku 
sutkowatym zmiany o charakterze zapalnym.

Pacjentkę operowano. Podczas zabiegu stwierdzono guz części 
chrzęstnej przewodu, blokujący jego światło. Zmianę usunięto 
w całości, z podwójnego dostępu (wewnątrzusznego i zausz-
nego) z marginesem zdrowych tkanek. Nie stwierdzono nacie-
kania kości. Przebieg pooperacyjny niepowikłany.

W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzo-
no ceruminous adenocarcinoma (guz usunięty w granicach 
zdrowych tkanek). Pacjentkę skierowano na uzupełniającą 
radioterapię. Podczas leczenia napromienianiem obserwowa-
no wycieki z ucha, które ustąpiły po leczeniu zachowawczym. 
Pacjentka pozostawała pod kontrolą Poradni Przyklinicznej. 
Po 8 miesiącach od operacji, w przeprowadzonym badaniu 
otoskopowym przewód słuchowy zewnętrzny wygojony pra-
widłowo, bez cech wznowy.

Po zakończeniu radioterapii wykonano badanie pozytrono-
wej tomografii emisyjnej, w której nie stwierdzono patolo-
gicznych wzmocnień.

W wykonanym ambulatoryjnie, po około roku od zabiegu, 
kontrolnym badaniu MR, uwidoczniono obszar wielkości 
17 × 23 × 18 mm zlokalizowany u podstawy lewego płata skro-
niowego oraz w wyrostku sutkowatym piramidy lewej kości 
skroniowej, wykazujący patologiczne wzmocnienie w obrębie 
przewodu słuchowego zewnętrznego i skóry okolicy wejścia do 
przewodu, budzący podejrzenie wznowy procesu nowotworo-
wego. Diagnostykę uzupełniono o TK (Ryc. 2) kości skronio-
wej, w której uwidoczniono na tylnej i górnej ścianie kostnej 
przewodu słuchowego niewielkie ubytki kostne, które odpo-
wiadały zmianie opisanej w MR. Ubytki te nie były widoczne 
 w badaniu TK wykonanym przed pierwszym zabiegiem. Całość 
obrazu klinicznego sugerowała podejrzenie wznowy procesu 
nowotworowego. Pacjentkę zakwalifikowano do ponownego 
leczenia operacyjnego.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono wygojoną bliznę 
w okolicy zausznej lewej. W otoskopii – przewód słuchowy 
zewnętrzny nieco zwężony, skóra niezmieniona, błona bę-
benkowa matowa, bez zmian patologicznych. W audiometrii 
tonalnej – głuchota ucha lewego.

Pacjentkę ponownie operowano. Wykonano petrosektomię 

wStęp

Nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego stanowią 
<1% wszystkich nowotworów złośliwych zlokalizowanych 
w obrębie głowy i szyi [1, 2]. Częstość zachorowań wynosi 
1/1 000 000/rok [3]. Najczęściej chorują dorośli pomiędzy 50. 
a 60. rokiem życia [4, 5]. Spośród nowotworów występujących 
w omawianej lokalizacji na szczególną uwagę zasługują te, wy-
wodzące się z gruczołów woskowinowych. Gruczoły woskowi-
nowe razem z gruczołami łojowymi zlokalizowane są w skórze 
właściwej części chrzęstnej przewodu słuchowego zewnętrz-
nego i odpowiadają za produkcję chroniącej ucho woskowi-
ny [6, 7]. Pochodzące z nich nowotwory są niezwykle rzadkie. 
Warto zaznaczyć, że stanowią jedynie 2,4% wszystkich nowo-
tworów przewodu słuchowego zewnętrznego [8]. Ze wzglę-
du na dużą różnorodność, zarówno od strony klinicznej, jak 
i histologicznej, często stanowią poważny problem diagno-
styczny, co skutkuje późnym rozpoznaniem. Są bardzo agre-
sywne, w związku z czym leczenie ich powinno opierać się 
na chirurgicznym usunięciu zmiany z marginesem zdrowych 
tkanek, ewentualnym wycięciu węzłów chłonnych szyi oraz 
na leczeniu uzupełniającym (radio- i chemioterapia) [9, 10, 11].

opiS przypadku

Do Kliniki przyjęto 58-letnią kobietę z nasilającym się bólem 
ucha lewego i  wyciekiem treści krwisto-ropnej z ucha. Pa-
cjentka zgłaszała także występujący od wielu lat głęboki niedo-
słuch po stronie lewej. Od kilku miesięcy u pacjentki pojawiło 
się stopniowo narastające uczucie zatkania ucha, szum uszny. 
Z powodu ww. dolegliwości chora trafiła do szpitala powia-
towego, gdzie wdrożono leczenie typowe dla zapalenia prze-
wodu słuchowego zewnętrznego. Z uwagi na brak poprawy, 
kobieta została skierowana do Kliniki Otolaryngologii PUM.

W wykonanym przy przyjęciu badaniu otoskopowym w świetle 
przewodu słuchowego, po stronie lewej stwierdzono twardy guz 
pokryty zmienioną zapalnie skórą oraz krwisto-ropną wydzielinę.

W audiometrii tonalnej: w uchu prawym (UP) – słuch śred-
nio na poziomie 15 dB, ucho lewe (UL) – słuch średnio na po-
ziomie 90 dB.

Przy przyjęciu pobrano wymaz z ucha lewego – posiew ujem-
ny w kierunku bakterii i grzybów.

Na podstawie badania histopatologicznego wycinków po-
branych z guza wysunięto podejrzenie nacieku nowotworu 
o charakterze mucoepidermoid carcinoma i zalecono usunię-
cie zmiany celem weryfikacji histopatologicznej.
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Warto dodać, że TK i MR są badaniami komplementarnymi, 
a MR pozwolił na dokładne określenie rozmiarów guza i róż-
nicowanie zmian w wyrostku sutkowatym między naciekiem 
nowotworowym a stanem zapalnym.

Ceruminous adenocarcinoma rzadko daje przerzuty do wę-
złów chłonnych szyjnych. W literaturze odnotowano przy-
padki pacjentów z przerzutami do mózgu, płuc i kości [14, 16].

Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie zmiany, a na-
stępnie radioterapia [14, 17]. Istotą zabiegu jest wycięcie zmia-
ny z marginesem zdrowych tkanek [15]. Jedynie wg Hicksa 
podczas zabiegu powinno się także wykonać parotidektomię 
i szyjną limfadenektomię [14].

Przyjętą do Kliniki pacjentkę zoperowano. Wycięto guz wraz 
z otaczającymi go fragmentami przewodu słuchowego ze-
wnętrznego oraz wykonano rekonstrukcję przewodu. Podczas 
zabiegu nie stwierdzono naciekania kości. W pooperacyjnym 
badaniu histopatologicznym rozpoznano ceruminous adeno-
carcinoma (potwierdzono także, że guz został usunięty w grani-
cach zdrowych tkanek). Po otrzymaniu wyniku z ostatecznym 
rozpoznaniem chorą skierowano na uzupełniającą radioterapię.

Wg Hicksa najwięcej wznów pojawia się w ciągu kilku miesięcy 
po zabiegu, jednak zdarzają się pacjenci, u których do wzno-
wy doszło nawet po 7 latach od leczenia operacyjnego [14]. 

boczną. Zmiany, które mogły odpowiadać podejrzanym ogni-
skom z badań obrazowych oznaczono tuszem. W pooperacyj-
nym badaniu histopatologicznym nie stwierdzono cech nacie-
ku nowotworowego. Aktualnie, po 6 miesiącach od leczenia, 
chora pozostaje pod opieką Poradni Przyklinicznej.

dySkuSja

W przeszłości wszystkie nowotwory wywodzące się z gruczo-
łów woskowinowych, niezależnie od tego czy miały łagodny, 
czy złośliwy charakter, określano wspólną nazwą „cerumino-
ma”. Dopiero w 1972 roku Wetli i wsp. na podstawie różnic 
histologicznych opracowali szczegółową klasyfikację, w któ-
rej wyróżnili 4 kategorie: ceruminous adenomas, ceruminous 
adenocarcinomas, adenoid cystic carcinomas i pleomorphic 
adenomas [12]. W 1977 roku Pulec do podanego wyżej podzia-
łu dodał jeszcze mucoepidermoid carcinoma [1].

Ceruminous adenocarcinoma to rzadko występujący nowo-
twór złośliwy, rozwijający się z gruczołów woskowinowych 
obecnych w przewodzie słuchowym zewnętrznym [13]. Nie 
daje charakterystycznych objawów. Najczęstszymi dolegliwo-
ściami zgłaszanym przez pacjentów są: uczucie zatkania ucha, 
niedosłuch, ból ucha i szum uszny [8, 14]. Różnorodność ob-
jawów z jakimi zgłaszają się pacjenci znajduje potwierdzenie 
w literaturze. Bilici i wsp. oraz Kim i wsp. analizują przypadki 
chorych, u których występował jedynie niedosłuch, natomiast 
Shim przedstawia przypadek pacjentki, która poza niedosłu-
chem skarżyła się na ból i wyciek treści patologicznej z ucha, 
zawroty głowy i zaburzenia czucia połowy twarzy [10, 13, 15].

Opisywana przez nas pacjentka zgłosiła się z powodu silne-
go bólu ucha oraz wycieku treści krwisto-ropnej. Dodatkowo 
zgłaszała także niedosłuch z towarzyszącym szumem usznym.

W analizowanym przypadku, w badaniu otoskopowym w świe-
tle przewodu słuchowego zewnętrznego, uwidoczniono twar-
dy, sprężysty guz pokryty zaczerwienioną skórą oraz krwisto-
-ropną wydzielinę. Wg Shima w przeprowadzonym badaniu 
przedmiotowym stwierdzono egzofityczny guz całkowicie 
wypełniający przednią część przewodu, a u chorych opisywa-
nych przez Bilici’ego i wsp. oraz Kima i wsp. otoskopowo uwi-
doczniono polipowate masy wychodzące ze ścian przewodu, 
przesłaniające błonę bębenkową [10, 13, 15].

Niezwykle przydatne w dokładnej ocenie rozległości zmian są 
badania obrazowe: tomografia komputerowa i rezonans ma-
gnetyczny [6, 10]. U hospitalizowanej w Klinice pacjentki wy-
konano TK i MR, na podstawie których stwierdzono, że zasad-
nicza zmiana ograniczona jest do części chrzęstnej przewodu. 

ryc. 1.  Badanie TK – zmiana o charakterze zacienienia przewodu słuchowego 
zewnętrznego lewego.

ryc. 2.  Badanie TK – niewielkie ubytki kostne na tylnej i górnej ścianie kostnej 
przewodu słuchowego zewnętrznego lewego.
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z towarzyszącym wyciekiem treści ropnej oraz pogorszenie 
słuchu), co potwierdzono w badaniu otoskopowym (w pierw-
szym przypadku stwierdzono guz, w drugim polipowatą masę 
wypełniającą światło przewodu) oraz w wykonanych badaniach 
obrazowych. Obu pacjentów operowano i w obu przypadkach 
w badaniach pooperacyjnych uzyskano wynik pozytywny [18, 19].

wnioSki

Nowotwory wywodzące się z gruczołów woskowinowych (jak 
np. ceruminous adenocarcinoma) występują niezwykle rzad-
ko. Nie dają żadnych charakterystycznych objawów, w związ-
ku z czym często są późno rozpoznawane. W leczeniu opera-
cyjnym ważne jest usunięcie zmiany z marginesem zdrowych 
tkanek. W przypadku potwierdzenia w badaniu pooperacyj-
nym, konieczne jest leczenie uzupełniające (radioterapia). 
Ze względu na możliwość wystąpienia wznowy (nawet po 7 la- 
tach od zabiegu), pacjenci powinni pozostawać pod stałą opieką 
laryngologiczną. Badania obrazowe mają znaczenie w kontroli 
pooperacyjnej, jednak w niektórych przypadkach ich specy-
ficzność jest ograniczona.

W opisywanym przypadku w trakcie 8 miesięcy po zabiegu nie 
stwierdzono wznowy raka.

Cechy sugerujące wznowę procesu nowotworowego stwier-
dzono dopiero w wykonanym ambulatoryjnie po około roku 
od zabiegu kontrolnym badaniu MR. Sugerowało to także wy-
konane podczas pobytu w Klinice badanie TK kości skronio-
wych. Warto zaznaczyć, że jedynymi dolegliwościami zgła-
szanymi przez pacjentkę były bóle głowy, a w otoskopii nie 
stwierdzono istotnych odstępstw od normy. Pacjentkę ponownie 
operowano (wykonano petrosektomię boczną lewostronną). 
Kwalifikację do petrosektomii ułatwiał fakt, że pacjentka miała 
po tej stronie głęboki niedosłuch. W pooperacyjnym badaniu 
histopatologicznym wykluczono wznowę. Zmiany stwierdza-
ne w badaniach obrazowych powiązano ze stanem zapalnym 
przewodu słuchowego i przewlekłym wyciekiem, jaki wystą-
pił w przebiegu radioterapii, którą pacjentka przechodziła 
po pierwszym zabiegu operacyjnym.

W literaturze znaleziono jedynie 2 przypadki wznów nowo-
tworów o charakterze adenocarcinoma. U obu pacjentów 
w wywiadzie występowały objawy sugerujące patologię (ból ucha 
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