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STRESZCZENIE:    Gruczolak wielopostaciowy (adenoma pleomorphum), zwany również guzem mieszanym, jest uważany za jeden z najczęst-
szych nowotworów gruczołów ślinowych. Zazwyczaj występuje w  dużych gruczołach ślinowych, jego wzrost jest powolny, 
a charakter przebiegu łagodny. Rzadko ulega zezłośliwieniu, wykazuje jednakże tendencje do wznowy miejscowej. W niektó-
rych przypadkach jego nietypowa lokalizacja może stać się przyczyną dużych dolegliwości, w tym również zagrażających ży-
ciu pacjenta. W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki retrospektywnej analizy 104 chorych leczonych w Klinicznym Oddziale 
Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej WIM w Warszawie w latach 
2004–2015 z powodu gruczolaka wielopostaciowego. Badania potwierdziły śliniankę przyuszną jako najczęstszą lokalizację 
guza. W niektórych przypadkach duże rozmiary nowotworu i jego lokalizacja były przyczyną groźnych dla życia powikłań. 

SŁOWA KLUCZOWE:   gruczolak wielopostaciowy, guz mieszany, ślinianka przyuszna, parotidektomia

ABSTRACT:   Pleomorphic adenoma, also known as tumor mixtus, is one of the most common types of benign neoplasm of the salivary 
gland, which presents as a slow growing, painless tumor. Major salivary glands are the typical localization of this neoplasm. 
It rarely undergoes malignant transformation, however may recur locally post resection. In this study, we present the results 
of a retrospective analysis of 104 patients treated at the Clinical Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Clinic of Otolar-
yngology and Laryngologic Oncology of the Military Institute of Medicine between 2004 and 2015 due to pleomorphic ade-
noma. The study confirmed the parotid gland as the most common location of tumor mixtus. In some cases, the large size of 
the tumor and its location were the cause of life-threatening complications.
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WSTĘP

Nowotwory gruczołów ślinowych stanowią około 2–10% 
wszystkich guzów występujących w obrębie głowy i szyi [1, 2, 
3, 4, 5]. Gruczolak wielopostaciowy (adenoma pleomorphum), 
zwany również guzem mieszanym (tumor mixtus), zaliczany 
jest do najczęstszych łagodnych nowotworów gruczołów ślino-
wych [2, 5]. W około połowie przypadków zlokalizowany jest 
w śliniance przyusznej, rzadziej w śliniance podżuchwowej, 
sporadycznie w podjęzykowej [2, 3]. W śliniance podżuchwo-
wej częściej niż w przyusznicy spotyka się postać złośliwą [3]. 
Adenoma pleomorphum – chociaż znacznie rzadziej – może 
umiejscawiać się w tkankach poza śliniankami. W doniesie-
niach z piśmiennictwa obserwowano występowanie tumor 
mixtus na podniebieniu, w kanale słuchowym zewnętrznym, 
w gruczole łzowym, na skórze [6, 7, 8]. Nowotwory łagodne 
ślinianek, zwłaszcza gruczolaki mieszane, mogą ulegać zezło-
śliwieniu [1, 3, 5], dlatego należy zawsze zachować czujność 
onkologiczną. Najczęstszym objawem nowotworu ślinianki 
jest występowanie asymetrii w okolicy kąta żuchwy lub oko-
licy przedusznej oraz obecność uwypuklenia lub wyraźnego 
guza, nie związanego ze skórą i przesuwalnego względem 
podłoża, stopniowo powiększającego się nie dającego dole-
gliwości bólowych. Charakterystyczną cechą jest brak upo-
śledzenia czynności nerwu twarzowego nawet przy dużych 
rozmiarach guza. Makroskopowo gruczolak wielopostacio-
wy jest zazwyczaj jednoogniskową, wolno rosnącą zmianą. 
Jest odgraniczony i otoczony torebką łącznotkankową, lecz 
często obecne są guzki satelitarne i naciek torebki, które po 
niecałkowitym usunięciu mogą być źródłem wznowy [5, 9]. 
Oprócz badania klinicznego w diagnostyce wykorzystuje się 
również biopsję aspiracyjną cienkoigłową oraz usg guza i oko-
licznych węzłów chłonnych. Ostatecznie materiał operacyjny 
jest przesyłany do badania histopatologicznego. W badaniu 

mikroskopowym w utkaniu tego guza stwierdza się charak-
terystyczne współistnienie zarówno elementów nabłonko-
wych, jak mezenchymalnych. Komórki nowotworowe mogą 
tworzyć różnorodne struktury gruczołowe, przewodowe jak 
i beleczkowe [5]. Głównym powikłaniem leczenia guzów śli-
nianek przyusznych jest niedowład lub porażenie nerwu twa-
rzowego. W większości przypadków obserwuje się częściową 
lub całkowitą regenerację nerwu. Ponadto obserwuje się po-
wstanie przetoki ślinowej oraz nadmiernej potliwości skóry 
w okolicy operowanej (zespół Łucji Frey) [9].

CEL PRACY

Określenie częstości występowania gruczolaka wielopostacio-
wego w zależności od płci i wieku oraz lokalizacji na podsta-
wie materiałów kliniki.

MATERIAŁ I METODY  

Badania przeprowadzono w oparciu o retrospektywną ocenę 
168 chorych leczonych z powodu wszystkich guzów gruczołów 
ślinowych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczę-
kowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngolo-
gicznej WIM w Warszawie w latach 2004–2015 (ryc. 1). Podsta-
wą do opracowania były przeprowadzone wywiady z chorymi, 
retrospektywna analiza historii chorób i kart ambulatoryjnych, 
wyniki badań histopatologicznych oraz badań obrazowych. 
Spośród 168 pacjentów u 52 rozpoznano guz Warthina, u 12 
adenocarcinoma zaś u 104 zdiagnozowano gruczolaka wielo-
postaciowego (tab. 1). Tą ostatnią grupę wyizolowano i podda-
no szczegółowej analizie. W badanym materiale było 58 kobiet 
(56%) oraz 46 mężczyzn (44%) w wieku 13–81 lat. Potwierdza 

Ryc. 1.  Pacjenci leczeni z powodu guzów gruczołów ślinowych w Klinicznym 
Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii 
i Onkologii Laryngologicznej WIM w Warszawie w latach 2004–2015(w 
sumie 168 chorych).

Ryc. 2.  Lokalizacja gruczolaka wielopostaciowego pacjentów leczonych 
w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki 
Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej WIM w latach 2004–2015 (104 
chorych).
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się zatem opisywana w piśmiennictwie nieznacznie większa 
predyspozycja kobiet do występowania gruczolaka wielopo-
staciowego [5]. Średnia wieku pacjentów wynosiła 51 lat. Naj-
częstszą lokalizacją guzów mieszanych były duże gruczoły śli-
nowe, u 86 chorych zaobserwowano guzy w tym obszarze. W 69 
przypadkach rozwinęły się one w śliniance przyusznej, a w 17 
w śliniance podżuchwowej. W badanej grupie nie odnotowano 
guza w śliniance podjęzykowej. Ponadto u 10 pacjentów guz 
lokalizował się na podniebieniu, a u 8 chorych występował na 
błonie śluzowej policzków, warg i dziąseł (ryc. 2). U 161 cho-
rych wywiad chorobowy nie był dłuższy niż 12 miesięcy, a w 7 
przypadkach przekraczał okres 5 lat. Troje chorych zgłaszało 
w wywiadzie przebyty zabieg usunięcia innego guza gruczołów 
ślinowych (adenoma pleomorphicum) w innym ośrodku (jeden 
chory – guza ślinianki podżuchwowej, dwóch – guza ślinianki 
przyusznej). W 5 przypadkach guzowi towarzyszyły dolegliwo-
ści o charakterze zapalnym, które wystąpiły po biopsji diagno-
stycznej i ustąpiły po podaniu antybiotyku. Wszyscy pacjenci byli 
leczeni chirurgicznie. Guzy drobnych gruczołów ślinowych oraz 
ślinianek podżuchwowych usuwano wraz z całym gruczołem. 
W większości przypadków nowotwory ślinianek przyusznych 
rozwijały się w płacie powierzchownym i były leczone poprzez 
parotidektomię płata powierzchownego. W innych lokalizacjach, 
w tym w płacie głębokim, usuwano cały gruczoł ślinianki przy-
usznej z zachowaniem nerwu twarzowego. Wznowa wystąpiła 
u 6 chorych. U jednej pacjentki wystąpiła transformacja gruczo-
laka wielopostaciowego do raka ślinianki przyusznej.

DYSKUSJA

Przeprowadzone badania potwierdziły opisywaną przez 
innych autorów częstość występowania i lokalizacji guzów 
mieszanych ślinianki [1, 2, 3, 4, 5]. Uwzględnienie budowy 
histologicznej guza i rezygnacja ze stosowanej wcześniej 
operacji polegającej na wyłuszczeniu guza pozwoliły na 
zminimalizowanie nawrotów nowotworów [5]. W badanym 
materiale nawroty nie przekroczyły 7%, podczas gdy w pi-
śmiennictwie ich odsetek szacuje się na 33,5% [1]. Chociaż 
charakter guza jest łagodny, a opracowane metody opera-
cyjne [5] eliminują nawrotowość nowotworu, to należy za-
uważyć, że w niektórych przypadkach lokalizacja guza może 
wpływać istotnie na jakość życia chorego lub nawet stanowić 
dla niego zagrożenie. Na uwagę zwraca przypadek pacjen-

Tab. I. Pacjenci ze zmianami wymagającymi leczenia onkologicznego.

PŁEĆ WIEK ROZPOZNANIE WYNIK HISTOLOGICZNY

1 K 76 guz języka włókniak

2 K 65 guz nosogardła gruczolak onkocytarny

3 M 72 guz szyi przewlekłe zapalenie 
ślinianki podżuchwowej

4 M 61
zmiana egzofityczna 
bocznej powierzchni 
języka

leukoplakia

5 K 53
guz migdałka 
podniebiennego łagodna torbiel

6 K 62 guz wargi górnej łagodna torbiel 

7 K 58 guz szyi przewlekłe zapalenie 
ślinianki podżuchwowej

8 K 69
guz ślinianki 
przyusznej gruczolak wielopostaciowy

9 M 64
guz migdałka 
podniebiennego łagodna torbiel

10 M 62
zmiana podniebienia 
miękkiego leukoplakia

11 K 60 guz języka włókniak

12 K 72
guz ślinianki 
przyusznej gruczolak wielopostaciowy

13 M 69
zmiana łuku 
podniebiennego brodawczak

14 M 48
guz ślinianki 
podżuchwowej gruczolak wielopostaciowy

15 M 79 guz krtani rak płaskonabłonkowy 
T2N0M0

16 M 60 guz tarczycy rak brodawkowaty

17 K 57 guz szyi gruczolakorak (meta raka 
piersi)

18 M 67 guz języka rak płaskonabłonkowy 
T3N1M0

Ryc. 3.   Częstość zgłaszanych czynników ryzyka NGIS.

Ryc. 4.  Częstość zgłaszanych objawów.
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WNIOSKI

• Ślinianka przyuszna jest najczęściej spotykaną 
lokalizacją guza mieszanego.

• W większości przypadków guz rozwija się w płacie 
powierzchownym ślinianki przyusznej.

• Usunięcie płata powierzchownego (przy lokalizacji guza 
w płacie powierzchownym) lub usunięcie całej ślinianki 
przyusznej z zachowaniem nerwu twarzowego (przy 
lokalizacji guza w płacie głębokim) jest obecnie metodą 
z wyboru.

• Lokalizacja guza w sąsiedztwie ważnych struktur może 
stanowić zagrożenie zdrowia lub życia chorego.

ta z rozległym guzem ślinianki podżuchwowej sięgającego 
okolicy rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej. Rozmiar guza 
modelował drogi oddechowe chorego, stając się przyczyną 
duszności. Nawet niewielki ucisk guza w trakcie badania 
powodował występowanie bradykardii (40/min) z powodu 
uciśnięcia kłębka szyjnego. U innej osoby guz zlokalizowa-
ny na podniebieniu, poprzez ucisk na tkankę kostną, stał 
się przyczyną powstania przetoki ustno-nosowej, zmusza-
jąc – po usunięciu guza – do wykonania obturatora. Porów-
nując wyniki badania z podobnymi wykonanymi w naszej 
klinice 11 lat temu [9], stwierdziliśmy wzrost ogólnej licz-
by nowotworów ślinianek, jak również obniżenie granicy 
wieku pacjentów.
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