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StreSzczenie:    Wstęp: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie doświadczeń Kliniki i własnych w leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych. 

  Materiał i metodyka: W latach 2013–2019 przeprowadzono 95 operacji gruczołów ślinowych, w tym u 45 kobiet (47,36%) 
w wieku od 24 do 82 lat i u 50 mężczyzn (52,64%) w wieku od 29 do 86 lat. Diagnostyka dużych gruczołów ślinowych obej-
mowała: wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, badanie ultrasonograficzne (USG), biopsję aspiracyjną cien-
koigłową (BACC) (guza), badania laboratoryjne (morfologia, CRP) oraz badanie tomografii komputerowej z kontrastem (TK) 
lub rezonansu magnetycznego (MRI), w celu: dokładnej oceny gruczołów ślinowych, a także umiejscowienia zmiany i węzłów 
chłonnych przed planowaną operacją.

  Wyniki badań: W analizowanym materiale chorzy z guzami dużych gruczołów ślinowych najczęściej operowani byli w wieku 
61–70 lat (34,7%) oraz 51–60 lat (23,2%). Najwięcej guzów hospitalizowano w ostatnich 4 latach, tj. 2016–2019, co stanowiło 
77,8% wszystkich operowanych pacjentów. Wśród operowanych zmian, nowotwory łagodne i guzy występowały w 93,7%, 
z czego najczęściej w badaniu histopatologicznym stwierdzono: guz Warthina w 50,5% oraz gruczolaka wielopostaciowego 
w 26,3%. Pozostałe guzy i nowotwory łagodne stanowiły zaledwie 16,9% i zaobserwowano je w pojedynczych przypadkach, 
w tym: gruczolak kwasochłonny, torbiel limfocytowo-nabłonkową, gruczolak mioepitelialny, tłuszczakowłókniak, torbiel za-
stoinową, torbiel powietrzną, gruczolak kanalikowy, gruczolak podstawnokomórkowy, torbiel z cechami metaplazji płasko-
nabłonkowej, malformacja naczyniowa. Nowotwory złośliwe w śliniankach stwierdzono w 6,3%, w tym histopatologicznie 
rozpoznano następujące nowotwory złośliwe: rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak zrazikowo-komór-
kowy, rak nabłonkowo-mioepitelialny, rak przewodowy. 

  Wnioski: Większość zoperowanych guzów w obrębie gruczołów ślinowych stanowiły nowotwory łagodne (93,7%), z czego 
histopatologicznie najczęściej były to: guz Warthina (50,5%) oraz gruczolak wielopostaciowy (26,3%), natomiast nowotwory 
złośliwe występowały w 6,3%. Guzy umiejscowione były głównie w śliniankach przyusznych, bo aż w 93,7%, z czego najczę-
ściej lokalizacja dotyczyła płata powierzchownego (56,8%). Najczęstszą techniką operacyjną stosowaną w Klinice było ze-
wnątrztorebkowe wyłuszczenie guza (w 88,4%), rzadziej korzystano z pozostałych metod.

SłoWa kluczoWe:  duże gruczoły ślinowe, guzy, Klinika, leczenie, własne doświadczenia

abStract:   introduction: The paper aims to demonstrate the Clinic’s and own research in the treatment of major salivary gland tumors. 

  Material and method: In the years 2013–2019, there were 95 salivary gland surgeries, including 45 performed in women 
(47.36%) aged between 24 and 82 and in 50 men (52.64%) aged 29 to 86. Diagnostics of major salivary glands included: pa-
tient history, otolaryngological examination, ultrasound and fine needle aspiration (BACC) (of tumor), laboratory tests (mor-
phology, CRP) and computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) to accurately assess salivary glands, 
location of lesion and lymph nodes prior to elective surgery. 

  research results: In the analyzed material patients with major salivary gland tumors were most frequently operated 
on at the age of 61–70 (34.7%) and 51–60 years (23.2%). Most patients with tumors were hospitalized in the last 4 years 
between 2016–2019, which accounted for 77.8% of all operated cases. Among the operated lesions, benign neoplasms and 
tumors occurred in 93.7%, of which the most frequent findings in histopathological examination were Warthin tumor in 
50.5%, and multiform adenoma in 26.3%. The remaining tumors and benign neoplasms constituted only 16.9% and were 
observed in isolated cases, including eosinophilic adenoma, lymphoepithelial cyst, myoepithelial adenoma, lipofibrosar-
coma, congestive cyst, air cyst, tubular adenoma, basal cell carcinoma, cyst with squamous metaplasia features, vascular 
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Skróty

BACC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 
CRP – badanie białka C-reaktywnego 
MRI – rezonans magnetyczny 
TK – tomografia komputerowa 
USG – badanie ultrasonograficzne

WproWaDzenie

Prawidłowa praca gruczołów ślinowych jest niezwykle istotna dla 
odpowiedniego funkcjonowania układu pokarmowego i oddecho-
wego. Główny produkt gruczołów ślinowych, czyli ślina, działa 
ochronnie na błonę śluzową jamy ustnej i górnych dróg oddecho-
wych (IgA, lizozym), poprzez zawartą w niej amylazę rozpoczyna 
trawienie skrobi już w jamie ustnej, ułatwia przełykanie pokarmów, 
jak również chroni zęby przed działaniem próchnicy. 

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, w ciągu ostat-
nich lat nowotwory głowy i szyi stanowią od 5,5 do 6,2% wszyst-
kich nowotworów złośliwych, co przekłada się na ok. od 5500 do 
6000 nowych zachorowań/rok. 

W 2015 roku zarejestrowano ogółem 347 nowych zachorowań na 
nowotwory złośliwe dużych gruczołów ślinowych, z tego 181 męż-
czyzn i 52 kobiety zmarło z powodu raka ślinianki. 

W 2015 roku surowy współczynnik zachorowań na nowotwory 
złośliwe dużych gruczołów ślinowych w Polsce wynosił 0,3/100000 
(dla ślinianki przyusznej 1,0) dla mężczyzn i 0,2/100000 dla kobiet 
(dla ślinianki przyusznej 0,8). U mężczyzn wykryto 58 nowych za-
chorowań na nowotwory złośliwe innych i nieokreślonych dużych 
gruczołów ślinowych (a 181 przypadków nowotworów ślinianki 
przyusznej), u kobiet odpowiednio 46 (a 166 przypadków nowo-
tworów złośliwych ślinianki przyusznej). 

W województwie łódzkim u kobiet wykryto 14 przypadków no-
wotworów złośliwych ślinianki przyusznej i 5 przypadków nowo-
tworów złośliwych innych i nieokreślonych dużych gruczołów śli-
nowych, natomiast u mężczyzn, odpowiednio: 19 i 5 przypadków. 

Wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe ślinianki przy-
usznej można zaobserwować u mężczyzn w wieku 55–64 lat i kobiet 
60–79 lat, a wzrost liczby zachorowań na inne i nieokreślone duże 
gruczoły ślinowe u mężczyzn w wieku 65–69 lat i kobiet 65–74 lat [1].

Zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w 2015 roku: 
liczba bezwzględna to 58 zachorowań na inne i nieokreślone 
duże gruczoły ślinowe i 181 nowotworów ślinianki przyusznej; 
współczynnik surowy 0,2 i odpowiednio 0,8 współczynnik stan-
daryzowany 0,2 i 0,6.

Zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w 2015 roku: 
liczba bezwzględna to 46 zachorowań na inne i nieokreślone 
duże gruczoły ślinowe i 166 nowotworów ślinianki przyusznej; 
współczynnik surowy 03 i odpowiednio 1,0 współczynnik stan-
daryzowany 0,1 i 0,5.

Nowotwory ślinianek tworzą heterogenną grupę guzów, co wy-
nika z faktu złożonej embriogenezy gruczołów ślinowych. Dzielą 
się one na guzy łagodne i złośliwe. Do najczęstszych łagodnych 
nowotworów zaliczamy gruczolaki, tj. wielopostaciowy (tumor 
mixtus – guz mieszany), jednopostaciowy – guz Warthina (gru-
czolak torbielowaty limfatyczny); do rzadziej wstępujących należą: 
gruczolak torbielowato-chłonny, naczyniak krwionośny, naczyniak 
chłonny (wodniak torbielowaty). 

Złośliwe nowotwory stanowią ok. 25–30% guzów ślinianek i są 
to: rak gruczołowy, rak z komórek groniastych, rak gruczołowo-
-torbielowaty, rak w gruczolaku wielopostaciowym oraz chłoniaki 
złośliwe (typu MALT, guz z komórek B, a także przerzuty innych 
złośliwych nowotworów). 

Do oceny stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych używa 
się klasyfikacji AJCC/UICC TNM, gdzie: T oznacza guz, N – wę-
zły chłonne, M – przerzuty [2].

Liczne badania dowodzą, że prawdopodobieństwo powstania no-
wotworu złośliwego rośnie odwrotnie proporcjonalnie do wielko-
ści gruczołu – nowotwory złośliwe stanowią ok. 65–80% guzów 
ślinianek podjęzykowych i małych gruczołów ślinowych. 

Objawy, które mogą sugerować złośliwy charakter guza, to: szybki 
wzrost (wyjątek – wysoko zróżnicowany rak śluzowo-naskórko-
wy), twardy, nieruchomy, bolesny guz, często z obecnym owrzo-
dzeniem, przerzuty do węzłów chłonnych, powiększone twarde 
węzły chłonne, a także porażenie nerwu twarzowego lub nawra-
cające stany zapalne w guzach ślinianki przyusznej.

Szacuje się, że 80% nowotworów ślinianek występuje w śliniance 
przyusznej, a 10–15% w śliniankach podżuchwowych. Co więcej, 
80% nowotworów to guzy łagodne. 

malformation. Malignant salivary gland tumors were found in 6.3%, including the following malignant tumors were re-
vealed histopathologically: adenocarcinoma, mucoepidermal carcinoma, acinocellular carcinoma, epithelial-myoepithe-
lial carcinoma, ductal carcinoma. 

  conclusions: The majority of operated salivary gland tumors were benign (93.7%), of which the most common histopatho-
logically were: Warthin tumor (50.5%) and multiform adenoma (26.3%), while malignant tumors occurred in 6.3%. Tumors 
were localized mainly in the parotid gland in as many as 93.7% cases, of which the most common localization concerned the 
superficial lobe in 56.8%. The most frequent surgical technique used in the Clinic was extracapsular dissection of the tumor 
in 88.4%, and other methods were used rarely. 

keyWorDS:  clinic, major salivary glands, own experience, treatment, tumors
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wiednio: 12 kobiet (12,6%) i 10 mężczyzn (10,6%), natomiast 
najrzadziej w wieku 20–30 lat, odpowiednio: 2 kobiety (2,1%) 
i 2 mężczyzn (2,1%). Z analizy Tab. II. wynika, że najwięcej gu-
zów operowano w ostatnich 4 latach, tj.: w 2016 roku u 19 chorych 
(20,0%), w 2017 roku u 19 chorych (20,0%), w 2018 u 17 chorych 
(17,8%) i w 2019 roku u 19 chorych (20,0%), co stanowiło 77,8% 
wszystkich operowanych pacjentów.

Wśród operowanych zmian, nowotwory łagodne i guzy występo-
wały u 89 chorych (93,7%), z czego najczęściej w badaniu histopa-
tologicznym stwierdzono guz Warthina w 48 przypadkach (50,5%), 
w tym u 21 kobiet (22,1%) i u 27 mężczyzn (28,4%) oraz gruczola-
ka wielopostaciowego (guz mieszany) w 25 przypadkach (26,3%), 
w tym u 13 kobiet (13,7%) i u 12 mężczyzn (12,6%). Pozostałe guzy 
i nowotwory łagodne stanowiły zaledwie 16,9% i zaobserwowano 
je w pojedynczych przypadkach, w tym: gruczolak kwasochłonny 
(onkocytoma), torbiel limfocytowo-nabłonkowa, gruczolak mio-
epitelialny (myoepithelioma), tłuszczakowłókniak (fibrolipoma), 
torbiel zastoinowa (mucocele), torbiel powietrzna (pneumocele), 
gruczolak kanalikowy, gruczolak podstawnokomórkowy, torbiel 
z cechami metaplazji płaskonabłonkowej, malformacja naczynio-
wa, co ilustruje Tab. III.

Guzy umiejscowione były głównie w śliniankach przyusznych, bo 
aż w 89 przypadkach (93,7%), z czego lokalizacja zmian przedsta-
wiała się następująco: płat powierzchowny 54-krotnie (56,8%), płat 
głęboki 19-krotnie (20,0%), na granicy płatów 10-krotnie (10,5%), 
obydwa płaty 2-krotnie (2,1%), obustronnie w śliniankach przy-
usznych 4-krotnie (4,2%). Guzy ślinianek podżuchwowych wy-
stępowały w 6 przypadkach, w tym nowotwory łagodne 5-krotnie 
i złośliwy w 1 przypadku (6,3%). Guzy występowały częściej po 
stronie lewej niż prawej, odpowiednio: w 49 przypadkach (51,6%), 
w tym u kobiet w 21 przypadkach (22,1%) i u mężczyzn w 28 przy-
padkach (29,5%), oraz w 40 przypadkach (42,1%), w tym u kobiet 

Najczęstsze objawy łagodnych nowotworów ślinianek to: powol-
ny, długoletni wzrost bezbolesny, zachowana prawidłowa funkcja 
nerwu twarzowego oraz brak przerzutów. Główne czynniki ryzyka 
nowotworów ślinianek to: narażenie na promieniowanie, pyły oraz 
nikotynizm (szczególnie związany z guzem Warthina). Celem ni-
niejszej pracy jest przedstawienie doświadczeń Kliniki i własnych 
w leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych. 

Materiał i MetoDy

W latach 2013–2019, w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryn-
gologicznej, Audiologii i Foniatrii USK im. WAM w Łodzi, prze-
prowadzono 95 operacji gruczołów ślinowych, w tym u 45 kobiet 
(47,36%) w wieku od 24 do 82 lat (średnia wieku: 44,0 lat) i u 50 
mężczyzn (52,64%) w wieku od 29 do 86 lat (średnia wieku: 53,5 lat).

Diagnostyka dużych gruczołów ślinowych obejmowała: wywiad, 
badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, badanie ultrasonogra-
ficzne (USG), biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BACC) (guza), 
badania laboratoryjne (morfologia, CRP) oraz badanie tomografii 
komputerowej z kontrastem (TK) lub rezonansu magnetycznego 
(MRI), w celu: dokładnej oceny gruczołów ślinowych, umiejsco-
wienia zmiany i węzłów chłonnych przed planowaną operacją [3].

Podstawową metodą leczenia było chirurgiczne usunięcie guza 
ślinianki w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. W przypadku 
guzów łagodnych, otorbionych (np. guz Warthina), wykonywano 
usunięcie samego guza (tzw. enukleacja, miejscowe wycięcie guza, 
zewnątrztorebkowe usunięcie guza) lub usunięcie guza z częścią 
gruczołu (tzw. marginesem tkanek). W niektórych przypadkach 
wykonywano parotidektomię częściową, czyli usunięcie płata 
powierzchownego z zachowaniem funkcji nerwu twarzowego. 
Najczęściej wykonywano cięcie skórne w kształcie litery S przed 
małżowiną uszną i w trakcie zabiegu identyfikowano pień główny 
nerwu twarzowego [4, 5, 6]. W leczeniu nowotworów złośliwych 
stosowana jest również terapia skojarzoną, tj. zabieg chirurgiczny 
(parotidektomia całkowita z resekcją nerwu twarzowego) i poope-
racyjna radioterapia. Do loży po usunięciu guza zakładano dren 
Redona, który utrzymywany był ok. 24–48 h. Zalecano: ochronę 
rany pooperacyjnej, stosowanie opatrunków (z użyciem octeni-
septu) oraz oszczędzający tryb życia przez około 2 tygodnie. Po 
7–10 dniach od zabiegu usuwane były szwy skórne. 

Wyniki baDań

Pacjenci z guzami dużych gruczołów ślinowych najczęściej ope-
rowani byli (Tab. I.): w wieku 61–70 lat, odpowiednio: 14 kobiet 
(14,7%) i 19 mężczyzn (20,0%), oraz w wieku 51–60 lat, odpo-

tab. i.  Zestawienie pacjentów w zależności od przedziału wiekowego oraz płci.

przeDział WiekoWy 
(W latach)

20–30 31–40 41–50 51–60 61–70 poWyżej 70 lat łącznie

n % n % n % n % n % n % n %

Kobiety 2 2,1 7 7,4 2 2,1 12 12,6 14 14,7 8 8,4 45 47,3

Mężczyźni 2 2,1 4 4,2 7 7,4 10 10,6 19 20,0 8 8,4 50 52,7

Łącznie 4 4,2 11 11,6 9 9,5 22 23,2 33 34,7 16 16,8 95 100,00

tab. ii.  Zestawienie pacjentów operowanych w poszczególnych latach 
w zależności od płci.

rok 
operacji

kobiety Mężczyźni łącznie

n % n % n %

2013 3 3,2 3 3,2 6 6,4

2014 - - 3 3,2 3 3,2

2015 4 4,2 8 8,4 12 12,6

2016 12 12,6 7 7,4 19 20.0

2017 9 9,5 10 10,5 19 20,0

2018 8 8,3 9 9,5 17 17,8

2019 9 9,5 10 10,5 19 20,0

Łącznie 45 47,3 50 52,7 95 100,0
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Zaobserwowano następujące powikłania pooperacyjne: niedowład 
nerwu twarzowego w 9 przypadkach (9,5%), w tym w 6 przypadkach 
gałęzi brzeżnej żuchwy (6,3%) i w 3 przypadkach gałęzi środkowej 
n. VII (3,2%), w 1 przypadku całkowite porażenie nerwu twarzowe-
go (1,1%) oraz w 1 przypadku przetokę skórną, powstałą wskutek 
nieprawidłowego gojenia się rany, (1,1%) i w 1 przypadku krwia-
ka pooperacyjnego (1,1%). Pacjenci z niedowładem nerwu twa-
rzowego przyjmowali: iniekcje z galantaminy (2,5–5 mg) przez 
14 dni i witaminy B12, B6, B1 (Milgamma N) 2 ml przez 5 dni, 
stosowano także rehabilitację fizjoterapeutyczną. 

DySkuSja i oMóWienie WynikóW

W analizowanym materiale pacjenci z guzami dużych gruczołów 
ślinowych najczęściej operowani byli w wieku 61–70 lat, odpo-
wiednio: 14 kobiet (14,7%) i 19 mężczyzn (20,0%), oraz w wieku 
51–60 lat, odpowiednio: 12 kobiet (12,6%) i 10 mężczyzn (10,6%).

W prezentowanym materiale u większości chorych zaobserwowano 
zmiany łagodne, natomiast u 6 chorych (6,3%) wykryto nowotwo-
ry złośliwe gruczołów ślinowych. Podobne wyniki, co do często-
ści występowania wyżej wymienionych nowotworów gruczołów 
ślinowych, prezentują inni badacze [4]. Wśród guzów łagodnych, 

w 19 przypadkach (20,0%) i u mężczyzn w 21 przypadkach (22,1%), 
co przedstawia Tab. III.

Nowotwory złośliwe w śliniankach stwierdzono w 6 przypadkach 
(6,3%), w tym 5-krotnie w śliniance przyusznej (5,3%) i w jednym 
przypadku (1,1%) w śliniance podżuchwowej (Tab. IV.). Histo-
patologicznie rozpoznano następujące nowotwory złośliwe: rak 
gruczołowo-torbielowaty (T2N0M0), rak śluzowo-naskórkowy 
(T2N0M0), rak zrazikowo-komórkowy (T2N0M0), rak nabłon-
kowo-mioepitelialny (pT3N0MO), rak przewodowy (G2 pTxN2b). 

Wśród zastosowanych metod operacyjnych najczęściej wykorzy-
stano wyłuszczenie guza (w 84 przypadkach – 88,42%), rzadziej 
pozostałe, takie jak: usunięcie guza z marginesem zdrowych tka-
nek, parotidektomię całkowitą, całkowite usunięcie ślinianki pod-
żuchwowej. W przypadku guza złośliwego, usuwano także węzły 
chłonne szyi (reg I/II).

Zabieg przeprowadzany był w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. 
Pacjenci po zabiegu przebywali na sali pooperacyjnej, gdzie przez 
24 godziny byli pod stałym nadzorem personelu medycznego (mo-
nitorowanie są parametry, takie jak: RR, HR, SatO2). W miejscu 
po operacji guza zakładano dren Redona, który usuwano w drugiej 
dobie po zabiegu. Pacjenci hospitalizowani byli średnio ok. 4 dni.

tab. iii.  Zestawienie liczbowe pacjentów w zależności od: lokalizacji guzów, rozpoznania histopatologicznego guza, strony ciała i płci. 

rozpoznanie hiStopatoloGiczne

Ślinianka przyuSzna Ślinianka poDżuchWoWa łącznie

kobiety Mężczyźni kobiety Mężczyźni
n %

p l p l p l p l

Gruczolak wielopostaciowy (guz mieszany 5 6 5 6 2 1 25 26,3

Gruczolak jednopostaciowy (guz Warthina) 11 10 13 12 2 48 50,5

Gruczolak kwasochłonny 2 2 2,2

Torbiel limfocytowo-nabłonkowa 1 2 3 3,3

Gruczolak mioepitelialny 1 1 2 2,1

Tłuszczakowłókniak 1 1 1,0

Torbiel zastoinowa 1 1 1 2,1

Torbiel powietrzna (pneumocele) 1 1 1,0

Gruczolak kanalikowy 1 1 1,0

Gruczolak podstawnokomórkowy 1 1 1,0

Torbiel z cechami metaplazji plaskonabłonkowej 1 1 2 2,2

malformacja naczyniowa 1 1 1,0

Łącznie 17 21 21 25 2 3 89 93,7

tab. iV.  Zestawienie liczbowe pacjentów z nowotworami złośliwymi ślinianek w zależności od: lokalizacji, rozpoznania histopatologicznego, strony ciała i płci. 

rozpoznanie hiStopatoloGiczne

Ślinianka przyuSzna Ślinianka poDżuchWoWa łącznie

kobiety Mężczyźni kobiety Mężczyźni
n %

p l p l p l p l

Rak gruczołowo-torbielowaty 1 1 1,05

Rak śluzowo-naskórkowy 1 1 2 2,1

Rak zrazikowo-komórkowy 1 1 1,05

Rak nabłonkowo-mioepitelialnokomórkowy 1 1 1.05

Rak przewodowy 1 1 1,5

Łącznie 1 3 1 1 6 6,3
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Najczęściej zastosowaną techniką operacyjną była metoda wyłusz-
czenia guza (w 84 przypadkach – 88,4%), rzadziej pozostałe metody. 

Wśród wczesnych powikłań pooperacyjnych zauważono: nie-
dowład nerwu VII (najczęściej gałęzi brzeżnej żuchwy), powsta-
nie przetoki i krwiaka [7, 14–16]. O zastosowaniu odpowiedniej 
techniki operacyjnej decyduje lokalizacja zmian. Częściową pa-
rotidektomię, polegającą na usunięciu guza z marginesem tkanek 
niezmienionych, przeprowadzono, gdy guz obejmował płat po-
wierzchowny (część boczną od płaszczyzny nerwu twarzowego 
lub biegun dolny ślinianki).

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii 
i Foniatrii USK im WAM w Łodzi jest jednym z ośrodków leczenia 
nowotworów gruczołów ślinowych w województwie łódzkim 
[17]. W ciągu ostatnich 7 lat zdiagnozowano i zoperowano 95 no- 
wotworów gruczołów ślinowych, z czego dominowały guzy ła-
godne (guz Warthina, guz mieszany) ślinianki przyusznej, co po-
krywa się z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów i danych 
z piśmiennictwa [18]. 

Najwięcej guzów hospitalizowano w ostatnich 4 latach, tj. 2016–2019, 
co stanowiło 77,8% wszystkich operowanych pacjentów.

WnioSki

1.  W analizowanym materiale chorzy z guzami dużych gruczołów 
ślinowych najczęściej operowani byli w wieku 61–70 lat (34,7%) 
oraz 51–60 lat (23,2%);

2.  Większość zoperowanych guzów w obrębie gruczołów ślino-
wych stanowiły nowotwory łagodne (93,7%), z czego histopa-
tologicznie najczęściej były to: guz Warthina (50,5%) oraz gru-
czolak wielopostaciowy (26,3%), natomiast nowotwory złośliwe 
występowały w 6,3%;

3.  Guzy umiejscowione były głównie w śliniankach przyusznych, 
bo aż w 93,7%, z czego najczęściej lokalizacja dotyczyła płata 
powierzchownego (56,8%);

4.  Najczęstszą techniką operacyjną stosowaną w Klinice była me-
toda zewnątrztorebkowego wyłuszczenia guza (88,4%), rzadziej 
pozostałe metody.

najczęściej występował guz Warthina w 348 przypadkach (50,5%) 
oraz gruczolak wielopostaciowy w 25 przypadkach (26,3%), co tak-
że koreluje z doniesieniami innych autorów. W przeciwieństwie do 
danych innych ośrodków, guz Warthina (gruczolak torbielowaty 
limfatyczny) występował częściej niż guz mieszany [7–10]. Zaobser-
wowano wznowę gruczolaka torbielowatego limfatycznego u 6 pa- 
cjentów. Zmiany mnogie w postaci dwóch guzów Warthina w śli-
niance przyusznej lewej zauważono u 3 pacjentów (3,2%). Synchro-
niczne występowanie nowotworów w śliniankach przyusznych 
zaobserwowano w 2 przypadkach (2,1%). Metachronicze wystę-
powanie nowotworu Warthina także u 2 osób (2,1%) [5, 7, 10]. 

U jednego z pacjentów wykryto guza Warthina ślinianki przyusz-
nej lewej, który został zoperowany. 3 miesiące później pacjent za-
uważył zmianę w śliniance przyusznej prawej, rok później stwier-
dzono wznowę guza w śliniance przyusznej lewej. U kolejnego 
z chorych zauważono jednoczasowe występowanie guza Warthina 
w śliniance przyusznej lewej i chłoniaka Hodgkina węzłów chłon-
nych szyi po stronie lewej. U jednej z pacjentek wykryto prątki 
gruźliczo-pochodne w guzie Warthina [11, 12]. 

W przypadku guza mieszanego, u 2 pacjentów (2,1%) zaobserwo-
wano wznowę po 27 latach i po 18 latach. U kolejnego zaobserwo-
wano obustronne, synchroniczne występowanie guza mieszanego 
w śliniankach przyusznych. 

Guz mieszany występował głównie w śliniankach przyusznych 
(22-krotnie) i w śliniankach podżuchwowych (3-krotnie). Praw-
dopodobieństwo transformacji gruczolaka wielopostaciowego 
w jedną z form raka wynosi około 2% [13], z czego w naszym 
materiale miało to miejsce w 1 przypadku (1,1%). Guzy wy-
stępowały częściej po stronie lewej niż prawej, odpowied-
nio w 49 (51,6%) oraz w 40 przypadkach (42,1%), podobnie jak 
w dostępnym piśmiennictwie [9]. 

W przypadku guzów złośliwych – jedna z pacjentek została 3-krot-
nie operowana: guz mieszany ślinianki podżuchwowej lewej (2008 
rok), rak gruczołowo-torbielowaty ślinianki podżuchwowej lewej 
(2013 rok), rak zrazikowo-komórkowy ślinianki przyusznej lewej 
(2017 rok). U kolejnej pacjentki wykryto gruczolaka wieloposta-
ciowego lewej ślinianki przyusznej i raka niedrobnokomórkowego 
anaplastycznego ślinianki przyusznej prawej. Chorych z nowotwo-
rami złośliwymi przedstawiono na Konsylium Onkologicznym, 
w 3 przypadkach zalecono uzupełniającą radioterapię. 
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