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Autorzy prezentuj¹ rzadki przypadek transformacji z³oœliwej z rozwojem
niskozró¿nicowanego raka w obrêbie wieloogniskowego gruczolakotorbielaka limfatycznego (guza Warthina) u 65-letniego mê¿czyzny. Omówione s¹
trudnoœci diagnostyczne w przypadku, gdy brak jest pozosta³oœci guza Warthina widocznych w barwieniu HE. Wskazano na koniecznoœæ diagnostyki
ró¿nicowej z przerzutami nisko zró¿nicowanych raków do wêz³ów szyjnych.
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Guz Warthina po raz pierwszy zosta³ wyró¿niony
jako odrêbna jednostka onkologiczna w 1910 roku przez
Albrechta i Arzta, a dok³adnie scharakteryzowany pod
wzglêdem histopatologicznym przez Warthina w 1929
roku, któremu zawdziêczamy nazwê – cystadenoma
papillare lymphomatosum [1-3]. Jest on jednym z najczêstszych ³agodnych guzów œlinianek i nale¿y do grupy monomorficznych gruczolaków [4]. Histologicznie
charakteryzuje go rozrost komórek onkocytarnych gniazda lub struktury torbielowate z rozrostami brodawkowatymi, z charakterystyczn¹ dwuwarstwow¹ wyœció³k¹
nab³onkow¹ torbieli. Komponent nab³onkowy „zatopiony” jest w tkance limfatycznej stanowi¹cej podœcielisko
nowotworu, najczêœciej z widocznymi grudkami ch³onnymi, nierzadko z centrami odczynowymi. Komponent
nab³onkowy (nowotworowy) guza mo¿e wykazywaæ
zmiany metaplastyczne, z ró¿nicowaniem œluzowym,
³ojowym, p³askim [4].
Guz rozwija siê w ka¿dym wieku, najczêœciej po 40
roku ¿ycia, czêœciej u mê¿czyzn; wykazuje zwi¹zek z paleniem tytoniu. Najczêœciej wystêpuje jako pojedyncza

A rare case of Warthin tumor with malignant transformation and multifocal development of an undifferentiated cancer in a 65 years old man is
reported. Diagnostic problems in case when Warthin tumor residues are not
visible in HE staining are reported. The necessity for differential diagnosing
of a metastatic cancer from an unknown primary site is indicated.
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zmiana, przy dolnym biegunie œlinianki przyusznej (do
14% nowotworów tej œlinianki), za k¹tem ¿uchwy lub
ni¿ej na szyi [cyt. za 5]. Bardzo rzadko mo¿na go spotkaæ w innych œliniankach.
Wieloogniskowy rozwój guzów œlinianki przyusznej spotyka siê rzadko (1,7-3,4% wszystkich nowotworów tego narz¹du). Wœród nich najczêstszy jest guz
Warthina, przy czym w wiêkszoœci przypadków rozwój
jest metachroniczny. Wieloogniskowoœæ gruczolakotorbielaka limfatycznego ma prawdopodobnie zwi¹zek z jego histologicznym pochodzeniem. We wczesnej embriogenezie nie wystêpuje œcis³y rozdzia³ komponentu limfatycznego i nab³onkowego w obrêbie œlinianki przyusznej. Komórki nab³onkowe mog¹ pozostawaæ w obrêbie
tkanki limfatycznej, która nastêpnie tworzy wêz³y ch³onne, szczególnie liczne przy ogonowej czêœci œlinianki przyusznej. Te w³aœnie „wtrêty nab³onkowe” mog¹ dawaæ pocz¹tek wieloogniskowemu guzowi Warthina [5, 6].
Rozwój nowotworów z³oœliwych w obrêbie gruczolakotorbielaka limfatycznego wystêpuje bardzo rzadko.
Transformacji z³oœliwej mo¿e ulec komponent limfatyczny
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(podœcielisko) daj¹c pocz¹tek ch³oniakowi [7, 8] lub te¿
komponent nab³onkowy, z którego rozwija siê rak. W literaturze mo¿emy znaleŸæ opis oko³o 30 przypadków
raka w obrêbie guza Warthina – œluzowo-naskórkowego, gruczolakoraka lub raka p³askonab³onkowego, z czego jedynie pojedyncze przypadki wystêpowania nisko
zró¿nicowanego raka [8-12].
Opis przypadku
65-letni mê¿czyzna (nr historii choroby 1267/04),
pal¹cy, zosta³ przyjêty do Kliniki Otolaryngologii CMUJ
z powodu guza okolicy k¹ta ¿uchwy po stronie lewej.
Zmiana wielkoœci ok. 2 cm, zosta³a zauwa¿ona przez
pacjenta 2 lata wczeœniej. Wykonano biopsjê aspiracyjn¹ cienkoig³ow¹ i w badaniu cytologicznym (wykonanym poza oœrodkiem krakowskim) stwierdzono obecnoœæ
treœci bia³kowej i leukocytów. Zastosowano leczenie przeciwzapalne. W ci¹gu 2 lat zmiana powiêkszy³a siê dwukrotnie. Przy przyjêciu do Kliniki Otolaryngologii stwierdzono guz œr. 4 cm, niebolesny, dobrze odgraniczony,
ruchomy wzglêdem pod³o¿a, spoisty, bez istotnego powiêkszenia okolicznych wêz³ów ch³onnych. Chorego
zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. W znieczuleniu ogólnym, z ciêcia wg Redona zmodyfikowanego
przed³u¿eniem w okolicê pod¿uchwow¹, usuniêto czêœæ
œlinianki przyusznej wraz z guzem zlokalizowanym w jej
dolnym biegunie, zidentyfikowano v. retromandibularis i n. auricularis magnus. Materia³ zosta³ przes³any do
badania œródoperacyjnego.
Badanie mro¿akowe wykaza³o rozleg³y naciek z³oœliwego, nisko zró¿nicowanego nowotworu, prawdopodobnie raka, otoczonego w czêœci przez utkanie limfatyczne
z grudkami ch³onnymi. Zasugerowano przerzutowy charakter nowotworu. Wobec powy¿szego rozpoznania poszerzono zabieg o okoliczne wêz³y ch³onne zlewiska œlinianki i powiêkszono margines zdrowych tkanek.
Ca³oœæ materia³u przes³anego do badania histopatologicznego obejmowa³a:
- pierwotnie usuniêty guz – policykliczny, otorebkowany, o najwiêkszym wymiarze 5cm;
- trzy dodatkowe guzki, usuniête i przes³ane do badania w okresie póŸniejszym, zidentyfikowane jako
wêz³y ch³onne przy dolnym biegunie œlinianki przyusznej – guzki otorebkowane, œr. do 2,5 cm.
Badanie histopatologiczne (preparaty z kostek parafinowych) du¿ego guza potwierdzi³o wstêpne rozpoznanie z wycinka ocenianego w badaniu œródoperacyjnym –
stwierdzono rozleg³y naciek nisko zró¿nicowanego raka
p³askonab³onkowego, przewa¿aj¹co nierogowaciej¹cego.
Tylko miejscami widoczne by³y pojedyncze tworz¹ce siê
per³y rogowe, otoczone polami raka zbudowanego z komórek o du¿ych, hiperchromatycznych j¹drach komórkowych, z bardzo sk¹p¹ cytoplazm¹, charakteryzuj¹cego siê wysok¹ aktywnoœci¹ mitotyczn¹ (ryc. 1, 2). Ogni-
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skowo, na obwodzie obszarów nisko zró¿nicowanego raka,
dominuj¹cych w obrazie, widoczne by³y drobne pola
zbudowane z nieco wiêkszych komórek o nieznacznie
obfitszej cytoplazmie. Utkanie raka otoczone by³o tkank¹
limfatyczn¹ z obecnoœci¹ grudek ch³onnych z centrami
odczynowymi. Na obwodzie widoczna by³a torebka
w³óknista, ale nie stwierdzono obecnoœci podtorebkowych struktur zatokowych, charakterystycznych dla
wêz³ów ch³onnych. Zidentyfikowano drobne, kilkukomórkowe zaledwie, pojedyncze wyspy nab³onka o charakterystyce zbli¿onej do onkocytów (ryc. 3). Nie stwierdzono natomiast utkania gruczolakotorbielaka limfatycznego. Charakter nab³onkowy nowotworu zosta³ potwierdzony barwieniem immunohistochemicznym – w utkaniu raka stwierdzono w czêœci komórek wyraŸn¹ ekspresjê EMA oraz pancytokeratyny (ryc. 4). We wszystkich
trzech guzkach usuniêtych w drugiej fazie operacji
stwierdzono utkanie guzów Warthina, miejscami z cechami metaplazji p³askiej w obrêbie nab³onka wyœcielaj¹cego torbielowate struktury (ryc. 5, 6).
W wieloogniskowym guzie Warthina oraz w raku
nisko zró¿nicowanym wykonano barwienia immunohistochemiczne z przeciwcia³ami przeciwko cytokeratynie
HMW, cytokeratynie 7 i 19. WyraŸna ekspresja wszystkich cytokeratyn widoczna by³a w guzach Warthina (ryc.
7), w utkaniu raka stwierdzono ekspresjê pancytokeratyny, cytokeratyny HMW oraz CK19 jedynie w obrêbie tworz¹cych siê pere³ rogowych oraz miejscami na
obwodzie obszarów nisko zró¿nicowanych, w miejscach,
gdzie w preparatach rutynowych widoczne by³y pola
zbudowane z wiêkszych (wy¿ej zró¿nicowanych) komórek (ryc. 8).
Wobec podejrzenia przerzutowego charakteru guza,
mimo braku jakichkolwiek objawów u pacjenta, wykonano dok³adne badanie panendoskopowe nosogardzieli
i krtani, ³¹cznie z pobraniem kontrolnego wycinka do
badania histopatologicznego z lewej czêœci nosogardzieli. W badaniu histopatologicznym wycinka stwierdzono utkanie drobnego (5 mm œr.) gruczolaka onkocytarnego (adenoma oncocyticum). Ponadto wykonano badanie radiologiczne p³uc oraz pe³ne badanie obrazowe
CT szyi oraz MRJ g³owy i szyi, nie stwierdzaj¹c obecnoœci zmian chorobowych.
Ostateczne rozpoznanie histopatologiczne brzmia³o – carcinoma planoepitheliale praecipue akeratodes
male differentiatum G-3, na pod³o¿u jednego z ognisk
wieloogniskowego guza Warthina.
W zwi¹zku z du¿¹ z³oœliwoœci¹ guza w³¹czono u pacjenta radioterapiê. W czasie wizyty kontrolnej po up³ywie 3 miesiêcy od zabiegu stwierdzono obecnoœæ podejrzanego guzka w okolicy bieguna dolnego prawej œlinianki przyusznej. Wykonano biopsjê aspiracyjn¹ cienkoig³ow¹ zmiany; w badaniu cytologicznym stwierdzono obraz mog¹cy odpowiadaæ guzowi Warthina. Zdecydowano o usuniêciu operacyjnym zmiany. Podczas
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Ryc. 1. Nacieki nisko zró¿nicowanego raka. W dolnej czêœci widoczne pasma
limfocytów otaczaj¹cych gniazda raka

Ryc. 2. Nisko zró¿nicowany rak z licznymi figurami podzia³owymi

Ryc. 3. Na obwodzie gniazd raka widoczne nieco wiêksze komórki o obfitszej
kwasoch³onnej cytoplazmie

Ryc. 4. Podobny obraz, jak na ryc. 3 – ognisko rogowacenia z „per³¹” rogow¹
wœród nacieku nisko zró¿nicowanego nierogowaciej¹cego raka

Ryc. 5. Drobne grupki komórek o pêcherzykowatych j¹drach i kwasoch³onnej
cytoplazmie (cechy onkocytarne) poœród komórek raka

Ryc. 6. Ogniska metaplazji p³askonab³onkowej w obrêbie guza Warthina

Ryc. 7. Wybitna ekspresja cytokeratyny 7 w guzie Warthina

Ryc. 8. Ogniskowa ekspresja (obwodowe obszary gniazd nacieku) w raku
nisko zró¿nicowanym
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zabiegu, oprócz wyraŸnie odgraniczonego guzka œr.
13 mm, usuniêto równie¿ drobnoguzkowy fragment dolnego bieguna œlinianki przyusznej. Badanie histopatologiczne (mro¿akowe, a nastêpnie preparatów z kostek
parafinowych, obejmuj¹cych ca³oœæ przes³anego materia³u) wykaza³o nasilone ogniskowe zmiany o typie onkocytozy z rozwojem wieloogniskowym (cztery wiêksze
ogniska) ³agodnych nowotworów nab³onkowych z ró¿nicowaniem onkocytarnym – adenoma oncocyticum i cystadenoma papillare lymphomatosum (wg Seiferta podtyp 4 metaplastyczny, z metaplazj¹ onkocytarn¹).
Pacjent ze wzglêdu na wieloogniskowe nowotworzenie pozostaje w œcis³ej kontroli klinicznej.
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rzut raka do wêz³a ch³onnego. Wskazówkê stanowiæ mo¿e
obecnoœæ pozosta³ego guza Warthina w s¹siedztwie raka,
ale nawet w takich przypadkach konieczne jest wykluczenie przerzutu raka z innej pierwotnej lokalizacji do
komponentu limfatycznego gruczolakotorbielaka. Przede
wszystkich nale¿y wykluczyæ raka nosogardzieli, krtani,
p³uc. W naszym przypadku pacjenta szczegó³owo przebadano i wykluczono obecnoœæ innego potencjalnego
punktu wyjœcia nowotworu. Ponadto, badanie immunohistochemiczne pozwoli³o, bior¹c pod uwagê profil
ekspresji cytokeratyn, zidentyfikowaæ szcz¹tkowe pozosta³oœci wy¿ej zró¿nicowanych komórek w utkaniu raka
niskozró¿nicowanego, wskazuj¹ce na jego histogenezê.
Istotne by³o te¿ stwierdzenie w ogniskach gruczolakotorbielaka miejscowej metaplazji p³askonab³onkowej.
Omówienie
Wed³ug niektórych autorów [10] zmiany metaplastyczOnkocytoza jest rzadkim zjawiskiem dotycz¹cym ne mog¹ poprzedzaæ przemianê z³oœliw¹ komponentu
ró¿nych narz¹dów, w tym œlinianek. Wynika ona praw- nab³onkowego nowotworów œliniankowych.
dopodobnie z dysfunkcji mitochondriów [13]. Do gruPodsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku
py zmian okreœlanych jako rozrosty onkocytarne zalicza- guzów okolicy œlinianki przyusznej i górnej czêœci szyi
ne s¹ wg BSGTP (British Salivary Gland Tumour Pa- nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ pierwotnego rozwoju
nel): wieloogniskowa guzkowa hiperplazja onkocytarna raka w takiej lokalizacji, wskutek z³oœliwej przemiany
(MNOH), rozlana onkocytoza, onkocytoma+MNOH, wczeœnie istniej¹cej zmiany ³agodnej zawieraj¹cej komonkocytoma, gruczolak pleomorficzny/monomorficzny ze ponent nab³onkowy. Wœród takich zmian trzeba rozzmianami onkocytarnymi [3]. Guz Warthina nie jest wa¿aæ m.in. guza Warthina oraz torbiel boczn¹ szyi.
zaliczany do grupy rozrostów onkocytarnych, jako ¿e Jednak ostateczne rozpoznanie w takich przypadkach jest
w jego utkaniu dodatkowo znajduje siê komponent lim- czêsto trudne i wymaga przede wszystkim œcis³ej wspó³fatyczny, a komórki nab³onkowe, mimo onkocytarnego pracy kliniczno-patomorfologicznej. Jednoczeœnie zawsze
wygl¹du, s¹ jednak inaczej zorganizowane. Mo¿e jed- konieczne jest bardzo dok³adne badanie pacjenta, bonak wspó³istnieæ z rozrostami onkocytarnymi, jak wska- wiem du¿o bardziej prawdopodobne jest, ¿e guzek prezuj¹ pojedyncze doniesienia o takiej koegzystencji [13]. zentuj¹cy histopatologicznie otorebkowany obszar
Gruczolakotorbielak limfatyczny jest czêstym ³agod- nacieku raka z utkaniem limfatycznym na obwodzie jest
nym guzem œlinianki przyusznej, najczêœciej wystêpu- przerzutem raka do wêz³a ch³onnego.
j¹cym jako zmiana pojedyncza. Wieloogniskowoœæ i z³oœWed³ug Skalovej i wsp. [11] rozpoznanie „z³oœliweliwa przemiana komponentu nab³onkowego guza War- go” guza Warthina musi byæ oparte o trzy kryteria, któthina zdarzaj¹ siê bardzo rzadko. Opisywanych by³o kilka re zosta³y spe³nione z naszym przypadku:
typów raka, z czego jedynie dwa z wystêpowaniem raka
- obecnoœæ istniej¹cego wczeœniej guza Warthina –
nisko zró¿nicowanego [8]. W naszym przypadku w³apozosta³e ogniska wieloogniskowego guza Warthina
œnie wieloogniskowoœæ guza Warthina naprowadzi³a nas
w naszym przypadku;
na prawid³ow¹ diagnozê, jako ¿e rak nisko zró¿nicowa- stwierdzenie „przejœciowych postaci” pomiêdzy kony ca³kowicie zast¹pi³ utkanie gruczolaka w guzie. Kilmórkami onkocytarnymi i komórkami raka – w nakukomórkowe gniazda onkocyto-podobnych komórek
szym przypadku by³yby to per³y rogowe oraz komórki
wœród utkania limfatycznego mo¿na potraktowaæ jako
na obwodzie obszarów nisko zró¿nicowanego raka;
wêz³owe inkluzje nab³onkowe, stosunkowo czêste w górponadto obecnoœæ metaplazji p³askonab³onkowej
nej czêœci szyi. Mimo braku struktur zatokowych, mow guzie Warthina oraz specyficzny profil ekspresji
g¹cych wynikn¹æ z odczynowego w³óknienia w s¹siedzcytokeratyn w raku i guzie Warthina;
twie nacieku raka, charakter utkania limfatycznego móg³
- wykluczenie przerzutowego charakteru raka – poprzez
zostaæ potraktowany jako wêze³ ch³onny wobec widoczdok³adne badanie kliniczne w naszym przypadku.
nej torebki. St¹d pierwotna sugestia przerzutowego chaRaki powsta³e z guza Warthina charakteryzuje zwyrakteru nowotworu. Rak rozwijaj¹cy siê na pod³o¿u guza kle dobre krótkotrwa³e, ale niekorzystne d³ugoletnie roWarthina stanowi problem diagnostyczny dla klinicy- kowanie, z nawrotami i przerzutami, mimo radykalnosty i patologa.
œci zabiegu operacyjnego oraz stosowanego leczenia uzuPoniewa¿ zez³oœliwienie tego gruczolaka wystêpuje pe³niaj¹cego (radio-chemioterapia) [14].
bardzo rzadko, z regu³y prawdopodobniejszy jest prze-
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Rozwój raka z ³agodnego komponentu nab³onkowego gruczolaków œlinianki, najlepiej znany w obrêbie guzów mieszanych, mo¿e siê zdarzaæ te¿ w innych
³agodnych nowotworach poza guzem Warthina. Wystêpuj¹ doniesienia w literaturze o mo¿liwoœci transfor-
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macji z³oœliwej w przebiegu niez³oœliwych nowotworów
œlinianek takich jak gruczolakotorbielak ³ojowy [15]. Tak¹
mo¿liwoœæ nale¿y zawsze rozwa¿aæ, gdy obserwujemy
nag³e przyspieszenie wzrostu uprzednio istniej¹cej i powoli rosn¹cej zmiany guzowatej œlinianki.

Piœmiennictwo
1. Gierek T, Majzel K, Borowska-Bielska D i wsp. Uwagi do kliniki
guzów Warthina. Otolaryngol Pol 1995; 48: 549-554.
2. Kubiczkowa J, Jaskowski A. Gruczolak limfatyczny z³oœliwy –
gruczolakorak kwasoch³onny œlinianki przyusznej. Otolaryngol
Pol 1997; 51(supl. 25): 60-64.
3. Palmer TJ, Gleeson MJ, Eveson JW, Cawson RA. Oncocytic
adenomas and oncocytic hyperplasia of salivary glands:
a clinicopathological study of 26 cases. Histopathology 1990;
16: 487-493.
4. Seifert G, Sobin LH. Histological typing of salivary gland
tumours. (w) World health organization. International
Histological Classificantion of Tumours. Springer-Verlag, Berlin
1991, 13-14.
5. Maiorano E, Lo Muzio L, Favia G, Piatelli A. Warthin’s tumour:
a study of 78 cases with emphasis on bilaterality, multifocality
and association with other malignancies. Oral Oncology 2002;
38: 35-40.
6. Yu G-Y, Ma D-Q, Zhang Y, Peng X i wsp. Multiple primary
tumours of the parotid gland. Int J Oral Maxillofac Surg 2004;
33: 531-534.
7. Banik S, Howell JS, Wright DH. Non-Hodgkin’s lymphoma
arising in adenolymphoma – A report of two case. J Pathol
1985; 146: 167-177.

8. Ferrero S, Cattaneo L, Per i A, Braidotti P i wsp. Poor ly
differentiated carcinoma arising from adenolymphoma of the
parotid gland. BMC Surgery 2003; 3: 1-5 (pages from http://
www.biomedcentral.com/1471-2482/3/1).
9. Gunduz M, Yamanaka N, Hotomi M i wsp. Squamous cell
carcinoma arising in a Warthin’s tumor. Auris Nasus Larynx
1999; 26: 355-360.
10. Hamed G, Shmookler BM, Ellis GL, Punja U, Feldman D.
Oncocytic mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland.
Arch Pathol Lab Med 1994; 118(3): 313.
11. Skalova A, Michal M, Nathansky Z. Epidermoid carcinoma
arising in Warthin’s tumour: a case study. J Oral Pathol Med
1994; 23: 330-333.
12. Yamada S-I, Matsuo T, Fujita S i wsp. Mucoepidermoid
carcinoma arising in Warthin’s tumor of the parotid gland. Pathol
Int 2002; 52: 653-656.
13. Capone RB, Ha PK, Westra WH i wsp. Oncocytic neoplasms
of the parotid gland: A 16-year institutional review. Otolaryngol
Head Neck Surg 2002, 126, 657-662.
14. PrzewoŸny T, Stankiewicz Cz, Naro¿ny W, Kuczkowski J. Guz
Warthina œlinianki przyusznej. Analiza epidemiologiczno-kliniczna
127 przypadków. Otolaryngol Pol 2004; 58(3): 583-591.
15. Croit oru CM, Mooney JE, Luna MA. Sebaceous
lymphadenocarcinoma of salivary glands. Ann Diagn Pathol
2003; 7: 236-239.

