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STRESZCZENIE:    Cel: Nowotwory ślinianek stanowią jedynie 3% guzów głowy i szyi. Ich charakter jest w większości łagodny, chociaż 
guzy ślinianki podżuchwowej stosunkowo częściej mają charakter złośliwy. Celem pracy jest ocena struktury demo-
graficznej pacjentów operowanych z powodu guza ślinianki podżuchwowej oraz porównanie zgodności pomiędzy 
przedoperacyjną biopsją aspiracyjną cienkoigłową a pooperacyjnym badaniem histopatologicznym. 

  Metodologia: Retrospektywnie przeanalizowano dokumentację medyczną wszystkich pacjentów z guzami ślinianki 
podżuchwowej. Zebrane dane obejmowały strukturę demograficzną, wyniki przedoperacyjnej  biopsji aspiracyjnej 
cienkoigłowej oraz pooperacyjnego badania histopatologicznego.

  Wyniki: Przeanalizowano przypadki 58 pacjentów - 35 kobiet i 23 mężczyzn, średnia wieku 56,6 lat. W 45 przypadkach 
charakter zmiany był łagodny, w 13 przypadkach - złośliwy. Najczęściej rozpoznanymi niezłośliwymi guzami ślinian-
ki podżuchwowej były: gruczolak wielopostaciowy, guz zapalny i guz Warthina. Natomiast najczęstszymi nowotwo-
rami złośliwymi były: rak płaskonabłonkowy i chłoniak. Po leczeniu operacyjnym w czterech przypadkach wystąpiła 
wznowa guza. Ponadto porównano wyniki przedoperacyjnej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z wynikami badań hi-
stopatologicznych. Zgodność tego badania wyniosła prawie 83%,  a 56% nieprawidłowych wyników dotyczyło niewy-
krycia nowotworów złośliwych. Czułość i swoistość w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych wynosiła odpowiednio 
58,3% i 97,5%

  Wnioski: Najczęstszymi typami guzów ślinianki podżuchwowej są: gruczolak wielopostaciowy, rak płaskonabłonko-
wy oraz chłoniak. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest dokładna w diagnozie przedoperacyjnej, błędy są najczęściej 
spowodowane brakiem rozpoznania złośliwego charakteru guza.

SŁOWA KLUCZOWE:   nowotwór gruczołów ślinowych, rak gruczołu ślinowego, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

ABSTRACT:   Objectives: Salivary gland tumors account for only 3% of head and neck tumors. Their character is mostly benign, al-
though tumors of the submandibular gland are more often malignant. The purpose of this article was to evaluate the 
structure of patients operated due to submandibular gland tumor and to study the correlation between fine-needle 
aspiration cytology and postoperative histopathological examination.

  Methodology: We retrospectively analyzed the medical records of all patients with submandibular gland tumors. 
The collected data included the demographic structure, results of preoperative fine-needle aspiration cytology and 
postoperative histopathologic examination.

  Results: We analyzed 58 patients – 35 women and 23 men with a mean age of 56.6 years. The character of the lesion 
was benign in 45 cases and malignant in 13. The most frequent benign tumors were pleomorphic adenoma, inflam-
matory tumor and Warthin’s tumor, whereas most common malignancies were carcinoma planoepitheliale and lym-
phoma . There were four recurrences. Moreover, we compared results of preoperative fine-needle aspiration cytology 
and histopathological findings. The accuracy of this examination was almost 83%; 56% of incorrect results involved 
nondetection of malignancies. The sensitivity and specificity in the diagnosis of those tumors were 58.3% and 97.5%, 
respectively.
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WPROWADZENIE

Guzy ślinianek (SGT) stanowią około 3% wszystkich gu-
zów głowy i szyi. Większość z nich ma charakter niezłośliwy 
i dotyczy dużych gruczołów ślinowych, najczęściej ślinianki 
przyusznej [1]. Guzy ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej 
stosunkowo częściej  mają charakter złośliwy. Nowotwory 
złośliwe są rzadkie, z ogólną częstością występowania na po-
ziomie około 2–3 przypadków na 100 000 osób rocznie [2].

Celem pracy była analiza struktury demograficznej pacjentów 
diagnozowanych i leczonych w Klinice Chirurgii Nowotworów 
Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu 
guza ślinianki podżuchwowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem korelacji między wynikami biopsji aspiracyjnej cienko-
igłowej (BAC) a wynikami pooperacyjnego badania histopa-
tologicznego.

MATERIAŁ I METODY

Przeprowadzono retrospektywne jednoośrodkowe badanie 
kohortowe z udziałem 58 pacjentów operowanych w Klinice 
Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi z powodu obecności guza 
ślinianki podżuchwowej. Przeanalizowano strukturę demo-
graficzną tej grupy i oceniono dokładność przedoperacyjnej 
biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.

WYNIKI

Do badania zostało włączonych 58 pacjentów: 35 kobiet i 23 
mężczyzn. Średni wiek chorych wynosił 56,6 lat (± 17,9 lat; za-
kres od 20 lat do 85 lat). Obecność łagodnego guza potwierdzo-
no w 45 przypadkach (77,6%), podczas gdy 13 guzów (22,4%) 
było złośliwych. Strukturę obu tych grup przedstawiono w ta-
beli 1.

Najczęstszym guzem niezłośliwym był gruczolak wielo-
postaciowy (44,4%), następnie guz zapalny (42,2%) i guz 
Warthina (8,9%). W grupie nowotworów złośliwych naj-
częstszą diagnozą był rak płaskonabłonkowy i chłoniak 
(po 15%). Pełną listę wyników histopatologicznych przed-
stawiono w tabeli 2.

Przeanalizowano również wyniki przedoperacyjnej biopsji aspi-
racyjnej cienkoigłowej (52 wyniki) i porównano je z ostatecz-
nymi wynikami histopatologicznymi. Dokładność BAC u pa-
cjentów z guzami ślinianki podżuchwowej wynosiła 82,69%. 
Co ciekawe – prawie 56% nieprawidłowych wyników BAC 
polegało na nierozpoznaniu nowotworu złośliwego. Czułość 
i swoistość BAC w diagnostyce zmian o charakterze złośliwym 
wynosiła odpowiednio 58,3% i 97,5%.

W badaniu odnotowano cztery wznowy miejscowe (6,9% 
wszystkich guzów): dwa przypadki gruczolaka wieloposta-
ciowego, jednego raka zrazikowokomórkowego i jednego raka 
śluzowo-naskórkowego. Nie zaobserwowano obecności odle-
głych przerzutów.

DYSKUSJA

Nowotwory ślinianki przyusznej obejmują około 80% wszyst-
kich SGT [3]. Drugą najczęstszą lokalizacją jest ślinianka pod-
żuchwowa (7–11%), mniej niż 1% przypadków SGT występuje 
w śliniance podjęzykowej i 9–23% w  małych gruczołach śli-
nowych. Najczęstsze typy SGT to: gruczolak wielopostaciowy 
(około 50% guzów), guz Warthina i rak śluzowo-naskórkowy, 
stanowiący najczęstszy nowotwór złośliwy [4]. 

Wstępna diagnostyka SGT obejmuje badanie ultrasonogra-
ficzne. Jest to łatwo dostępne badanie o wysokiej dokładności 
w różnicowaniu guzów niezłośliwych i złośliwych [1]. Niezbęd-
nym badaniem jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, która jest 
bezpiecznym i tanim badaniem.  Jednak niektórzy autorzy su-
gerują, że jest ona mniej dokładna w diagnostyce nowotworów 
złośliwych, ze względu na dużą heterogeniczność guzów i różno-
rodność  podtypów tych nowotworów. Z tego też powodu czu-
łość i swoistość BAC  różni się w zależności od badania. Bren-

  Conclusions: The most common types of submandibular gland tumors are pleomorphic adenoma and carcinoma 
planoepitheliale and lymphoma amongst malignancies. Fine-needle aspiration cytology is accurate in the preopera-
tive diagnosis, mistakes are mostly caused by underdiagnosis of malignant tumors.

KEYWORDS:  Fine-needle aspiration cytology, Salivary gland neoplasm, Salivary gland cancer

Tab. I. Struktura demograficzna pacjentów z guzami łagodnymi i złośliwymi.

 ŁAGODNY ZŁOŚLIWY

Wiek Średnia (SD) 54,8 (17,9) 62,6 (16,4)

Mediana (zakres) 58 (20–84) 62 (25–84)

Płeć Mężczyzna 17 6

Kobieta 28 7
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nan i wsp. odnotowali czułość na poziomie 70% i swoistość na 
poziomie 95% [6], Ameli i wsp. odpowiednio 80% i 98,8% [7], 
natomiast Zbaren i wsp. 74% i 88% [5]. W naszym badaniu czu-
łość była stosunkowo niska (58,3%), jednak swoistość wyniosła 
97,5%. Z drugiej strony wynik BAC może zmienić plan postę-
powania terapeutycznego nawet u jednej trzeciej pacjentów [8].

Dalsze badania obrazowe mogą obejmować rezonans magne-
tyczny (RM), który jest zalecany w przypadku guzów podejrze-
wanych o złośliwość. Wielką zaletą tego badania jest możliwość 
wykrycia naciekania okołonerwowego i inwazji wewnątrzczasz-
kowej. Tomografia komputerowa z kontrastem (TK) również 
może być użytecznym badaniem, szczególnie wśród pacjentów 
z przeciwwskazaniem do  RM. Co więcej, TK jest metodą z wy-
boru w przypadku zapalenia gruczołu. Nie zaleca się pozytono-
wej tomografii emisyjnej (PET) z użyciem 18-fluorodeoksyglu-
kozy do rozpoznawania SGT, ponieważ nie można ze 100-proc. 
pewnością różnicować zmian niezłośliwych od złośliwych [1].

Wyniki leczenia  guzów ślinianki podżuchwowej, ze względu 
na małą częstość ich występowania, są trudne do oceny.  Zło-
tym standardem jest radykalne leczenie chirurgiczne, często 
wymagające bardziej rozległych zabiegów niż w przypadku 
innych SGT. Rola radioterapii pozostaje niejasna [9]. Zaleca-
na jest szczególnie w przypadkach z dodatnim marginesem 
chirurgicznym lub naciekaniem zewnątrztorebkowym [11]. 

Guzy  ślinianek podżuchwowych są złośliwe nawet w 43% 
przypadków i charakteryzują się gorszym rokowaniem niż  
nowotwory innych gruczołów ślinowych [9]. Co ciekawe: ist-
nieją badania pokazujące większą częstotliwość występowania 
nowotworów złośliwych w śliniance podżuchwowej, według 

Adeyemo i wsp. to 52,8% [10], a wg badania przeprowadzonego 
przez Rapiditisa i wsp. 60,8% [11]. Jednak w przeprowadzonym 
przez nas badaniu, zmiany złośliwe występowały tylko w 22,4% 
wszystkich guzów ślinianki podżuchwowej. 

W badaniu przeprowadzonym przez Lee i wsp., najczęstszym 
rodzajem nowotworu złośliwego był rak gruczołowo-torbielo-
waty (36% wszystkich guzów), następnie rak płaskonabłonkowy, 
rak śluzowo-naskórkowy i gruczolakorak, występujące z często-
ścią odpowiednio 18,1%, 16,9% i 13,7% [9]. Według Adeyemo 
i wsp., którzy przeanalizowali przypadki 36 pacjentów z guzami 
ślinianki podżuchwowej, 47% z nich stanowiły zmiany o charak-
terze niezłośliwym, spośród których najczęstszy był gruczolak 
wielopostaciowy (70%). Wśród nowotworów złośliwych najczę-
ściej występował rak gruczołowo-torbielowaty, rak anaplastyczny 
i chłoniak (po 11% przypadków). Pacjenci z tej grupy byli istot-
nie starsi od pacjentów z guzami niezłośliwymi (średnie wieku: 
47,7 lat vs 37,7 lat) [10]. W badaniu 23 pacjentów z guzami śli-
nianki podżuchwowej przeprowadzonym przez Rapidisa i wsp. 
odnotowano 14 zmian złośliwych (głównie gruczolakorak i rak 
gruczołowo-torbielowaty) i 9 guzów niezłośliwych  (prawie 70% 
stanowił gruczolak wielopostaciowy). W omawianym badaniu 
nie odnotowano żadnych nawrotów [11]. W naszym badaniu 
najczęstszymi typami  guzów były gruczolak wielopostaciowy 
(34,4% wszystkich guzów) oraz  guz zapalny (32,8%), którego nie 
uwzględniono w innych badaniach. Wśród nowotworów złośli-
wych najczęstszymi były rak płaskonabłonkowy i chłoniak  (15% 
nowotworów złośliwych każdy), chociaż według innych badań 
rak płaskonabłonkowy nie był aż tak częsty [9–11].

Obecność odległych przerzutów nie jest powszechną cechą 
SGT, jednak kwestię tę należy uwzględnić podczas procesu 

Tab. II. Wyniki histopatologiczne.

ŁAGODNY ZŁOŚLIWY

Diagnoza Liczba pacjentów (%) Diagnoza Liczba pacjentów (%)

Guz mieszany 20 (44,44) Rak płaskonabłonkowy 2 (15,38)

Guz zapalny 19 (42,22) Chłoniak 2 (15,38)

Guz Warthina 4 (8,89) Gruczolakorak 1 (7,69)

Tłuszczak 1 (2,22) Rak zrazikowokomórkowy 1 (7,69)

Typowy gruczoł ślinowy 1 (2,22) Rak śródprzewodowy 1 (7,69)

  Rak śluzowo-naskórkowy  1 (7,69)

  Rak mioepitelialny 1 (7,69)

  Rak gruczołowo-torbielowaty 1 (7,69)

  Czerniak 1 (7,69)

  Mięsak 1 (7,69)

  Rak niezróżnicowany 1 (7,69)
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strony istnieje kilka innych czynników, które mogą być odpo-
wiedzialne za nawrót, np. indeks podścieliskowy, obecność 
pseudopodiów lub produkcja śluzu [16]. Nawrót gruczolaka 
wielopostaciowego obserwowany w omawianym materiale był 
prawdopodobnie spowodowany śródoperacyjnym rozprze-
strzenianiem się komórek guza.

WNIOSKI

Najczęstszym typem SGT jest gruczolak wielopostaciowy, 
wśród nowotworów złośliwych najczęściej występują rak pła-
skonabłonkowy i chłoniak. 

Wyniki przedoperacyjnej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 
(BAC) są w prawie 83% tożsame z pooperacyjną diagnozą hi-
stopatologiczną. 

Niespójność BAC najczęściej objawiała się w rozpoznaniu nie-
złośliwego guza, którego złośliwy charakter wykrywano  do-
piero w badaniu pooperacyjnym.

leczenia. Hellin-Meseguer i wsp. opisali wzrost gruczolako-
raka w gruczolaku wielopostaciowym ślinianki podżuchwo-
wej z obecnością przerzutów do kości i wątroby [12]. Istnieją 
także doniesienia dotyczące gruczolakoraka kwasochłonne-
go z rozsianymi przerzutami do kości [13] lub raka gruczoło-
wo-torbielowatego z przerzutami do płuc, języka i skóry [14]. 
W naszym badaniu obecność odległych przerzutów nie została 
potwierdzona w żadnym przypadku.

Po całkowitym wycięciu nowotworu rzadko obserwuje się 
wznowy miejscowe, chociaż rak śluzowo-naskórkowy cha-
rakteryzuje się częstszym ich występowaniem  niż inne SGT 
[11]. W naszym badaniu odnotowaliśmy cztery wznowy miej-
scowe, w jednym przypadku był to  rak śluzowo-naskórkowy. 
Pacjenci z nawrotami mogą być odpowiednimi kandydatami 
do chemioterapii lub chemioradioterapii, chociaż wymagane 
są dalsze badania [15]. Ponadto podczas naszego badania za-
obserwowano dwa przypadki nawrotowego gruczolaka wie-
lopostaciowego. Według de Zinisa i wsp. fakt ten może być 
spowodowany śródoperacyjnym uszkodzeniem pseudotorebki 
guza i mikroskopijnym wyciekiem komórek guza. . Z drugiej 
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