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60%, a nawet poniżej 60% [8, 13]. Dane dotyczące nowotworów 
łagodnych wskazują, że odpowiadają one za 13‒23% patolo-
gicznych mas w obrębie jam nosa i zatok przynosowych, jed-
nakże zakres spotykany w piśmiennictwie jest szeroki: 5‒31%, 
natomiast najmniej liczną grupę stanowią nowotwory złośli-
we 8‒17% [8, 13]. Występowanie w obrębie jam nosa i zatok 
przynosowych guzów pochodzenia śliniankowego jest wyra-
zem ektopii tej tkanki. 

Guzy gruczołów ślinowych stanowią poniżej 1% wszystkich 
nowotworów i ok. 3‒6% nowotworów głowy i szyi [10, 18, 20]. 

Wstęp

Patologiczne masy tkankowe w jamach nosa i zatokach przy-
nosowych stwierdzane są u 1‒4% populacji [13]. Stanowią bar-
dzo różnorodną grupę chorób o możliwej etiologii zarówno 
zapalnej, jak i nowotworowej, należy pamiętać, że mogą one 
ze sobą współistnieć. Przez miesiące i lata mogą pozostać nie-
zauważone z uwagi na objawy zbliżone do objawów przewle-
kłej infekcji. Większość z nich stanowią zmiany nienowotwo-
rowe, których udział określany jest najczęściej między 68% a 
80%, choć w niektórych doniesieniach szacowany jest na ok. 
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streszczenie:    Gruczolak wielopostaciowy jest najczęstszym nowotworem niezłośliwym, wywodzącym się z gruczołów ślinowych. 
Około 1% gruczolaków wielopostaciowych rozwija się w jamach nosa i zatok, co jest wyrazem ektopii tej tkanki. Ob-
raz histopatologiczny ektopicznych gruczolaków wielopostaciowych przypomina te, które wywodzą się z małych gru-
czołów ślinowych. Charakteryzują się one wzmożoną komponentą komórkową i zmniejszoną stromalną w stosunku 
do gruczolaków dużych gruczołów ślinowych. Transformacja złośliwa ektopicznych gruczolaków wielopostaciowych 
występuje w 2–10% przypadków. Przedstawiono przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego nosa i zatok 
przynosowych z rozległą destrukcją nosa, ścian zatok przynosowych i oczodołów u 37-letniego pacjenta, leczony dro-
gą endoskopowej resekcji chirurgicznej.

słoWa kluczoWe:   guzy nosa i zatok przynosowych, ektopiczny gruczolak wielopostaciowy, chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych

abstract:   Pleomorphic adenoma is the most common benign tumor of the salivary glands. Pleomorphic adenoma occurs in 
the sinonasal cavities only in 1% of cases, which is an expression of this tissue’s ectopic aspect.  The histopathological 
image of ectopic pleomorphic adenoma resembles those that originate from the minor salivary glands. They have 
increased cellular and reduced stromal component in relation to adenomas of the major salivary glands.  Malignant 
transformation of pleomorphic adenoma can occur in 2-10% of cases.  This work presents a case of giant pleomorphic 
adenoma of the nasal cavities and paranasal sinuses with extensive destruction of the nose, paranasal sinuses and 
eye sockets in a 37-year-old patient, treated by endoscopic surgical resection.
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40% guzów małych gruczołów ślinowych [19]. Stwierdzono, 
że tylko ok. 1% gruczolaków wielopostaciowych stanowią te 
rozwijające się w jamach nosa i nosogardła [16]. Pomimo fak-
tu, że większość ektopicznych małych gruczołów ślinowych w 
obrębie jam nosa znajduje się na bocznej ścianie jamy noso-
wej i małżowinach [1], gruczolaki wielopostaciowe jam nosa 
w zdecydowanej większości (80%) wywodzą się ze śluzówki 
przegrody nosa, poniżej 20% z bocznej ściany jamy nosowej 
[7], w przypadku niektórych dużych guzów nie udało się jed-
noznacznie ustalić pierwotnej lokalizacji [6]. Guzy małych 
gruczołów ślinowych stanowią 4‒8% wszystkich nowotworów 
jam nosa i zatok przynosowych [12]. Gruczolaki wieloposta-
ciowe małych gruczołów ślinowych mogą wystąpić w każdym 
wieku, jednakże najczęściej rozwijają się w 3.‒6. dekadzie życia 
[1]. Jakkolwiek uważa się, że gruczolaki wielopostaciowe czę-
ściej występują u kobiet [1], w przypadku gruczolaków wielo-
postaciowych zlokalizowanych w obrębie jam nosa i zatok nie 
stwierdzono predominacji płci [3, 6].

Objawy kliniczne najczęściej zgłaszane przez pacjentów to jed-
nostronna niedrożność nosa 71%, krwawienia z nosa 56% [1], 
pozostałe objawy to zaburzenia węchu, wyciek z nosa, zmiana 
głosu wtórna do niedrożności nosa.

opis przypadku

Pacjent lat 37, zgłosił się z powodu przewlekłej blokady nosa, 
anosmii, zmienionej mowy (nosowania zamkniętego) i prze-
wlekłego wycieku wydzieliny śluzowej z nosa. W wywiadzie 
ustalono, że u pacjenta ok. 2 miesiące wcześniej wykonano 
RTG zatok przynosowych, jednak jego jakość techniczna była 
słaba, co najpewniej doprowadziło do wadliwej jego interpre-
tacji ‒ stwierdzono „częściowe zacienienie jamy nosowej. W 
przyśrodkowych częściach zatok szczękowych widoczne są 
niewielkie przyścienne zgrubienia błony śluzowej. Pozostałe 
zatoki przynosowe na wykonanym zdjęciu są prawidłowo upo-
wietrznione”. Ponadto ustalono, że choruje on na łuszczycę, dnę 
moczanową i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowa-
nym i z tego powodu nie ustalono jednoznacznie czasu poja-
wienia się dolegliwości. W badaniu stwierdzono masę guza, 
bez cech powierzchownego owrzodzenia wypełniającą lewą 
jamę nosa i przemieszczającą na prawo przegrodę, co skutko-
wało praktycznie całkowitą blokadą nosa. Pozostałe elemen-
ty badania ORL, jak i ogólnego badania przedmiotowego nie 
wniosły istotnych elementów dla dalszego postępowania. W 
ramach diagnostyki obrazowej wykonano najpierw badanie 
TK, uzupełnione badaniem MR, przed ostateczną decyzją co 
do leczenia. Zakwalifikowano do pobrania wycinka w znieczu-
leniu miejscowym. Otrzymano wyniki: „Fragment nowotworu 
o wejrzeniu pleomorphic adenoma. Konieczne usunięcie guza 

Nowotwory te rozwijają się zarówno w dużych (ślinianki przy-
uszne, podżuchwowe i podjęzykowe), jak i małych gruczołach 
ślinowych, do których należą drobne skupiska tkanki gruczoło-
wej w górnym odcinku drogi pokarmowej. Guzy małych gru-
czołów ślinowych stanowią 10‒15% ogółu guzów gruczołów 
ślinowych [18]. Gruczolak wielopostaciowy jest najczęstszym 
guzem zarówno dużych, jak i małych gruczołów ślinowych, sta-
nowiąc około 65% ogółu nowotworów gruczołów ślinowych [2, 
19] oraz około 40% guzów małych gruczołów ślinowych [19]. 
Rozwija się najczęściej w 3.‒6. dekadzie życia, częściej u ko-
biet, może jednak wystąpić w każdym wieku [1].

Ok. 1% ogółu gruczolaków wielopostaciowych stanowią te roz-
wijające się w obrębie jam nosa, zatok i nosogardła [16]. Gru-
czolaki wielopostaciowe małych gruczołów ślinowych w obrazie 
histopatologicznym wyróżniają się znacznie liczniejszą kom-
ponentą komórkową niż stromalną w porównaniu do gruczo-
laków wielopostaciowych dużych gruczołów ślinowych [6, 11].

W obrębie głowy i szyi znajduje się między 450 a 750 małych 
gruczołów ślinowych [9], zgromadzonych najliczniej na ślu-
zówkach jamy ustnej i gardła, jednakże spotykane są także w 
lokalizacji ektopicznej we wnętrzu krtani, jamach nosa i w za-
tokach przynosowych. Najczęściej podaje się, że guzy małych 
gruczołów ślinowych stanowią 10‒15% ogółu guzów gruczo-
łów ślinowych [18], rozpiętość danych z literatury sięga jed-
nak 9‒25% [14, 17]. Najczęściej lokują się one na podniebieniu 
(50%) w szczególności na pograniczu podniebienia miękkiego 
i twardego [17], wargach (15%), śluzówce policzków (12%), ję-
zyku i dnie jamy ustnej (po 5%) [18]. 

Powszechny jest pogląd, że im mniejszy gruczoł ślinowy, tym 
większe jest prawdopodobieństwo, że rozwijający się w nim 
nowotwór będzie guzem złośliwym [20]. Wśród nowotworów 
dużych gruczołów ślinowych dominują guzy łagodne, nowo-
twory złośliwe stanowią 15‒32% nowotworów ślinianek przy-
usznych oraz 41‒45% nowotworów ślinianek podżuchwowych. 
Krajowy Rejestr Nowotworów, jak i większość opracowań, nie 
wyróżnia nowotworów złośliwych ślinianek podjęzykowych, 
zazwyczaj są one klasyfikowane łącznie z guzami małych gru-
czołów ślinowych tej lokalizacji [9, 20]. Odsetek nowotworów 
złośliwych wśród ogółu nowotworów małych gruczołów śli-
nowych jest stosunkowo największy i sięga 50% [9, 14], z dość 
dużym zróżnicowaniem zależnym od lokalizacji, około 90% w 
rejonie dna jamy ustnej, języka i okolicy zatrzonowcowej [14, 
18], 40‒60% w obrębie podniebienia i wargi dolnej [9, 18], naj-
rzadziej w rejonie wargi górnej (ok. 25%) [18].

Gruczolak wielopostaciowy jest najczęstszym guzem zarów-
no dużych, jak i małych gruczołów ślinowych, stanowiąc oko-
ło 65% ogółu nowotworów gruczołów ślinowych oraz około 
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w całości z następowym badaniem histologicznym” (Zakład 
Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkolo-
gii w Kielcach) oraz w TK: „W obrębie jamy nosowej widocz-
na lita zmiana TU o wym. ok. 68 × 57 mm, ze zwapnieniami, 
wypełniająca całą jamę nosa, sitowie przednie, obydwie zatoki 
szczękowe, z destrukcją ścian przyśrodkowych obu oczodołów 
i naciekiem ścian przednio-bocznych obu zatok szczękowych, 
modelowanie ścian przyśrodkowych obu oczodołów (bez cech 
nacieku struktur gałek ocznych), z destrukcją ścian zatoki kli-
nowej, wypełniając całe jej światło, oraz z destrukcją części 
kostnej i chrzęstnej przegrody nosa”. Diagnostykę obrazową 
uzupełniono badaniem MR: „W rzucie lokalizacji wymienio-
nych w bad. TK owalny, w większej części obwodu otorebko-
wany, płynowo-lity guz o wym. ok. 60 × 73 × 60 mm, który po-
woduje niszczenie struktur kostnych (jak w badaniu TK). Guz 
wykazuje cechy ograniczenia dyfuzji w zakresie stref litych, 
największy obszar o śr. do ok. 20 mm... Ku górze guz niszczy 
ściany przyśrodkowe i wypukła się, i modeluje zewnątrz stoż-
kowo struktury oczodołów od strony przyśrodkowo-dolnej. W 
zakresie zatok obocznych nosa zmiany zastoinowo-płynowe” 
(Zakład Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii w Kielcach) (Ryc. 1).

Pacjent zakwalifikowany do leczenia operacyjnego ‒ endoskopo-
wego usunięcia guza. Śródoperacyjnie stwierdzono przemiesz-
czenie na stronę prawą przegrody nosa z jej wgłobieniem do 
zatoki szczękowej oraz sitowia, przemieszczenie boczne przy-
środkowej ściany zatoki szczękowej lewej oraz sitowia lewego 
z wgłobieniem do oczodołu. Natomiast wzrost o charakterze 
kompresyjnym jedynie w tylnej części przegrody ‒ podejrze-
nie szypuły guza bądź nacieku, podejrzane o naciekania miej-
sce to także region małżowiny środkowej i puszki sitowej po 
stronie lewej. Usunięto etapami, we fragmentach, guz obej-
mujący komórki sitowe przednie po stronie lewej oraz lewą 
przyśrodkową ścianę zatoki szczękowej wraz z małżowinami 
dolną i środkową, usunięto całą przegrodę nosa oraz zniesio-

no przednie ściany zatok klinowych. Guz na obrzeżach z cien-
ką, ale wyraźną torebką. Nie stwierdzono cech podejrzanych 
o naciek od strony stropu i zachyłków czołowych oraz w ob-
rębie sitowia po stronie prawej. Rozległa jama pooperacyjna 
wymagała użycia do tamponady 8 opatrunków typu „Merocel” 
oraz 2 setonów z gazy, założono także tamponadę tylną cew-
nikiem Folley’a. Tamponadę stopniowo usuwano w 3. i 4. do-
bie. Po kilkakrotnej toalecie jamy pooperacyjnej nosa pacjent 
wypisany do domu w 6. dobie.

W wyniku histopatologicznym we wszystkich zbadanych frag-
mentach guza stwierdzono cechy adenoma pleomorphum, typ 
mieszany (Zakład Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii w Kielcach, dr J. Kopczyński). Podczas 
okresowych kontroli pooperacyjnych w ciągu 12 miesięcy nie 
stwierdzono objawów wznowy. Potwierdza to zarówno kon-
trolne badanie TK, jak i obraz w endoskopii (Ryc. 2, 3). 

dyskusja

Na obraz histopatologiczny gruczolaka wielopostaciowego skła-
dają się komponenty nabłonkowa oraz stromalna. Wyróżnia się 
trzy główne podtypy histologiczne ‒ myxoidny (80% stroma), 
komórkowy (przeważają komórki myoepithelialne) i mieszana 
(klasyczna) [19]. Gruczolaki stwierdzone w jamach nosa wy-
różniały się liczniejszą komponentą nabłonkową/komórkową 
i mniej liczną stromalną (czasami bardzo skąpą) w stosunku 
do gruczolaków dużych gruczołów ślinowych [6]. Wśród gru-
czolaków wielopostaciowych jam nosa i zatok stwierdzano typ 
mieszany i komórkowy, nie stwierdzono typu stromalnego [19]. 
Jest to czynnik rozważany jako przyczyna niższej częstotliwości 
nawrotów ok. 2,4‒10% w porównaniu z gruczolakami dużych 
gruczołów ślinowych [3, 4, 6, 7, 15, 16, 19]. Większość stwier-
dzonych wznów miejscowych obserwowano w ciągu pierw-
szych 18 miesięcy po leczeniu chirurgicznym [3].

ryc. 1.  Widoczny guz w  większej części obwodu otorebkowany, płynowo-lity o wymiarach  ok 60x73x60 mm, wypełniający całą jamę nosa, sitowie przednie, 
z destrukcją części kostnej i chrzęstnej przegrody nosa. Guz niszczy ściany przyśrodkowe i wpukla się i modeluje zewnątrzstożkowo struktury oczodołów 
od strony przyśrodkowo-dolnej.  W zakresie zatok czołowych, klinowych i szczekowej lewej są zmiany zastoinowo-płynowe.
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T1 i wysokiej w T2 [11]. W przypadku dużych gruczolaków 
w badaniu rezonansu magnetycznego widoczna jest ich nie-
jednorodna konsystencja oraz policykliczny kształt, widoczne 
mogą być torbielowate, płynowe lub stromalne komponenty 
guza oraz ogniska martwicy, a także torebka guza (niska inten-
sywność sygnału w T2 oraz po wzmocnieniu kontrastowym 
T1) [11, 16]. Może być widoczne ‒ charakterystyczne raczej 
dla nowotworów złośliwych ‒ ograniczenie dyfuzji (DWI) w 
obrębie stref litych guza. Odpowiada za to zmniejszenie dy-
fuzji cząsteczek wody w przestrzeni pozanaczyniowej (głów-
nie pozakomórkowej) wskutek zwiększonej liczby komórek, 
ich obrzęku, neoangigenezy, martwicy czy rozplemu tkanki 
łącznej, co jest typowe dla guzów bogatokomórkowych [5]. W 
przypadku guza zlokalizowanego w obrębie jam nosa i zatok 
przynosowych, badanie rezonansu magnetycznego pozwala 
ocenić istnienie lub brak naciekania na struktury miękkotkan-
kowe (np. zawartość oczodołu, opony mózgowo-rdzeniowe), 
z którymi styka się guz po destrukcji ściany kostnej jamy nosa 
i zatok. Pozwala także odróżnić zmiany zastoinowe w zablo-
kowanych przez guz zatokach od wpuklających się mas guza.

Leczenie obejmuje resekcję chirurgiczną z zachowaniem mar-
ginesów resekcji wolnych od tkanki nowotworowej. Dostęp 
operacyjny może obejmować samodzielną chirurgię endosko-
pową, rynotomię boczną, wynicowanie powłok twarzy (mid-
facial degloving) lub połączenia technik otwartych z techniką 
endoskopową i winien być dobrany w zależności od wielkości 
i lokalizacji guza oraz doświadczenia ośrodka prowadzącego 
leczenie. Leczenie chirurgiczne gruczolaków wielopostacio-
wych w ich typowej lokalizacji (duże gruczoły ślinowe) pole-
ga na resekcji w granicach tkanki zdrowej i technice zmierza-
jącej do usunięcia guza bez naruszenia ciągłości zewnętrznej 
torebki. W opisywanym przypadku nie było to możliwe, guz 
resekowano techniką endoskopowową we fragmentach od 
środka do obwodu zmniejszając jego masę i w końcowym eta-
pie usuwano torebkę, sprawdzając czy nie ma cech nacieka-

W prezentowanym przypadku w uzyskanym pooperacyjnym 
wyniku badania HP stwierdzono typ mieszany gruczolaka 
wielopostaciowego. 

Częstotliwość transformacji złośliwej gruczolaka wieloposta-
ciowego wynosiła między 2% [15] a 6% [3] do 10% [4, 6, 10] i 
uważa się, że wzrasta z czasem trwania choroby [3]. Obserwo-
wano, że średni wiek pacjenta ze złośliwym nowotworem gru-
czołu ślinowego jest o ok. 10 lat większy niż z łagodnym [5, 10].

Badania obrazowe są konieczne przed leczeniem operacyjnym 
oraz użyteczne podczas diagnostyki. Tomografia komputero-
wa ukazuje rozmiar i lokalizację guza, cechy modelowania lub 
nacieku i destrukcji struktur sąsiednich, zwłaszcza kostnych. 
Mogą być widoczne ogniska zwapnień w obrębie guza. Badanie 
rezonansu magnetycznego małych gruczolaków wieloposta-
ciowych wykazuje ich dobre ograniczenie i kulisty kształt oraz 
dość jednorodny sygnał o niskiej intensywności w sekwencjach 

ryc. 3.  1. Małżowina nosowa dolna prawa; 2. Małżowina nosowa środkowa prawa; 
3. Małżowina nosowa górna prawa; 4. Małżowina nosowa górna lewa; 
5. Małżowina nosowa środkowa lewa - pozostałość; 6. Nosowa część gardła.

ryc. 2.  TK zatok przynosowych po leczeniu operacyjnym. Widoczna rozległa loża po guzie oraz cechy modelowania ścian jam nosa, zatok przynosowych, oczodołów, 
małżowin nosa przez wzrost typu rozprężającego guza łagodnego.
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Wniosek

Gruczolak wielopostaciowy jest rzadkim nowotworem niezło-
śliwym nosa i zatok przynosowych, najczęściej wywodzącym się 
z przegrody nosa. Różni się zwiększoną komponentą komór-
kową w obrazie histopatologicznym w stosunku do gruczola-
ków wielopostaciowych dużych gruczołów ślinowych. Nawet w 
przypadku dużych guzów, leczenie operacyjne techniką endo-
skopową jest skuteczne i pozostawia dobry efekt czynnościowy 
i estetyczny. Pomimo opisywanego niskiego odsetka wznów, 
kontrola po leczeniu powinna być kontynuowana ze względu 
na potencjalne ryzyko wznowy miejscowej.

nia na sąsiadujące tkanki. Wybrana technika operacyjna jest 
obarczona zwiększonym ryzykiem wznowy wynikającym z 
rozfragmentowania guza i możliwością „wszczepienia” tkanki 
nowotworowej, jednakże alternatywą mogła być jedynie roz-
legła i okaleczająca resekcja szczękowo-twarzowa, która tak-
że z uwagi na rozmiar i lokalizację guza nie dawała gwarancji 
na resekcję w granicach zdrowych tkanek i brak rozfragmen-
towania guza. Ponadto ryzyko wznowy miejscowej gruczola-
ka wiepolostaciowego wywodzącego się z małych gruczołów 
śluzowych jest mniejsze w wyniku odmiennej budowy histo-
logicznej – przewagi komponenty komórkowej nad stromalną 
[3, 4, 6, 7, 15, 16, 19]. 

Piśmiennictwo
1. Arora A., Sharma K.: Pleomorphic adenoma of the nasal cavity-an unusual 

presentation. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2017 Jan; 3 (1) 162‒265.

2. Al Momen A., Al Khatib A.: Pleomorphic adenoma of the nasal septum: a 
case report and review of the literature. Pan Arab J Rhinol 2016, 06: 36‒38.

3. Aydm S., Celebi O., Sanh A., Hardal U.: A case of pleomorphic adenoma of the 
inferior turbinate. Turk Otolareng Arsivi, 2010; 48 (3): 120‒125.

4. Baglam T., Durucu C., Cevik C., Bakir K., Oz A., Kanlikama M.: Giant 
pleomorphic adenoma of the nasal septum. Indian J Otolaryngol Head Neck 
Surg (October-Dezember 2011) 63 (4): 393‒395.

5. Cieszanowski A.: Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego w onkologii. 
Onkol. Prak. Klin. 2013; 9; 2: 60‒69.

6. Compagno J., Wong R.: Intranasal mixed tumors (Pleomorphic Adenomas). 
A.J.C.P. August 1977 Vol. 68. No. 2: 213‒218.

7. Elwany S., Mandour Z., Talaat I.: Pleomorphic adenoma of the nasal 
septum. Journal of Otoalryngology Advances. Vol. 1. Issue 1: 22‒26 (www.
openaccesspub.org).

8. Gupta R., Moupachi S.S., Poorey V.K.: Sinonasal Masses: A Retrospective 
Analysis. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg (2013) 65 (1): 52‒56.

9. Guzzo M., Locati L., Prott F., Gatta G., McGurk M., Licitra L.: Major and minor 
gland tumors. Critical Reviews in Oncology/Hematology 74 (2010) 134‒148.

10. McKenna R.: Tumors of the Major and Minor Salivary Glands. CA-A Cancer 
Journal for Clinicians, Vol. 34. No. 1. (Jan/Feb 1984): 24‒39.

11. Motoori K., Takano H., Nakano K., Yamamoto S., Ueda T., Ikeda M.: 
Pleomorphic Adenoma of the Nasal Septum: MR Features. AJNR Am J 
Neuroradiol 21: 1948‒1950 (Nov/Dec 2000).

12. Pantavaidya G., Vaidya A., Metgudmath R., Kane S., D’Cruz A.: Minor 
salivary gland tumors of the sinonasal region: Results of a retrospective 

analysis with review of literature. Wiley Online Library 31 January 2012 (www.
wileyonlinelibrary.com) Head&Neck 1704‒1710.

13. Rawat D.S., Chadha V., Grover M.: Clinico-patological Profile and Management 
of Sino-nasal Masses: A prospective Study. Indian J Otolaryngol Head Neck 
Surg (2013) 65 (Suppl 2): S388‒S393.

14. Shivakumar T., Sudhir N., Poonam J., Pankaj Ch.: A review of Salivary gland 
Neoplasms and its management. Otolaryngology online journal, Volume 4 
Issue 3 2014.

15. Składzień J., Stręk P., Oleś K., Wiatr M., Głowacki R., Tomik J.: Pleomorphic 
adenoma of the nasal cavity. The American Journal of Case Reports, 2009; 
10: 161‒165.

16. Wierzchowska M., Bodnar M., Burduk P., Kaźmierczak W., Marszałek A.: 
Rare benign pleomorphic adenoma of the nose: short study and literature 
review. Videosyrgery Miniinv 2015; 10 (2): 332‒336.

17. Wyszyńska-Pawelec G., Gontarz M., Zapała J., Szuta M.: Minor Salivary 
Gland Tumours of Upper Aerodigestive Tract:A Clinicopathological Study. 
Hindawi Publishing Corporation Gastroenterology Research and Practice 
Volume 2012, Article ID 780453.

18. Vicente O.P., Marques N.A., Aytes L.B., Escoda C.G.: Minor salivary gland 
tumors: A clinicopathological study of 18 cases. Med Oral Patol Cir Bucal.2008 
Sep1: 13 (9): E: 582‒8.

19. Yen-Ling Kuo, Tzong-Yang Tu, Chia-Fan Chang, Wing-Yin Li, Shyue-Yih 
Chang, An-Suey Shiao,: Extra-major salivary gland pleomorphic adenoma 
of the head and neck: a 10-year experience and review of the literature. Eur 
Arch Otorhinolaryngol (2011) 268: 1035‒1040.

20. Ziółkowska M., Bień S., Okła S., Żyłka S.: Charakterystyka epidemiologiczno-
kliniczna 705 nowotworów gruczołów ślinowych. Otolaryngologia Polska 
2013 (67): 154‒163.



31

kazuistyka / case report 

Polski  Przegląd  otorynolaryngologiczny, tom 7, nr 3 (2018), s. 26-31

Word count: 2430 Tables: – Figures: 7 References: 20

Access the article online: DOI: 10.5604/01.3001.0012.1467   Table of content: https://otorhinolaryngologypl.com/issue/11380

Corresponding author: lek. Paweł Sroka, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. S. Artwińskiego 3, 
25-734 Kielce, tel. +48 41 36 74 336; e-mail: p.sroka@prokonto.pl

Copyright © 2018 Polish Society of Otorhinolaryngologists Head and Neck Surgeons. Published by Index Copernicus Sp. z o.o. All rights reserved 

Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.

Cite this article as: Sroka P., Okła S.: Giant pleomorphic adenoma of nasal cavities and paranasal sinuses; Pol Otorhino Rev 2018: 7(3): 26-31


