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U pod³o¿a metaplazji komórek gruczo³u linowego w onkocyty le¿¹
typowe dla podesz³ego wieku zaburzenia metabolizmu wewn¹trzkomórkowego zwi¹zane z uszkodzeniem mitochondriów. W klasyfikacji WHO chorób gruczo³ów linowych wyró¿nia siê trzy stany patologiczne, w których wystêpuj¹ onkocyty: onkocytoza (oncocytosis), guz z komórek onkocytarnych (oncocytoma) i rak onkocytarny.
W przypadku onkocytozy prawie wszystkie komórki gruczo³u przekszta³caj¹ siê w onkocyty, bez zachowania fragmentów prawid³owych tkanek gruczo³u linowego, czego klinicznym objawem jest jego
rozlany obrzêk. Jest to stan niezwykle rzadki.
W pracy opisano przypadek 82-letniego chorego, który zg³osi³ siê z powiêkszaj¹cym siê od dwóch miesiêcy miêkkim, niebolesnym uwypukleniem na lewej liniance przyusznej o rednicy oko³o 6 cm. Po wypreparowaniu zmianê zwi¹zan¹ z powierzchownym p³atem gruczo³u usuniêto w granicach zdrowych tkanek. Wynik badania histopatologicznego by³ nastêpuj¹cy: Oncocytosis glandulae salivaris. Chory jest pod
ci¹g³¹ kontrol¹ od 6 miesiêcy. Nie zaobserwowano objawów wznowy.
W odniesieniu do omawianego chorego z rozlan¹ rozrostow¹ onkocytoz¹ linianki przyusznej leczenie operacyjne, ze wskazaniami dotycz¹cymi rozleg³oci zabiegu oraz metody przeprowadzenia operacji jak w przypadku ³agodnego guza, pozwoli³o na uzyskanie trwa³ego wyleczenia.

An intracellular metabolic disturbance associated with mitochondriopathy, due to an age dependent metabolic defect, is suggested to
cause metaplasia of salivary gland cells into oncocytes. The WHO
classification of salivary gland diseases considers 3 oncocytic lesions: oncocytosis, oncocytoma and oncocytic carcinoma. In case
of diffuse hyperplastic oncocytosis of the parotid gland, extensive
metaplasia of acinic and ductal cells leads to transformation of nearly all cells of the gland into oncocytes, which is clinically characterised by swelling of the parotid gland, and is an extremely rare condition.
A 82-year-old man (the eldest of all reported) presented with a 2month history of increasing diffuse swelling of the left parotid gland,
6 cm in diameter. The mass was soft, painless to palpation and grew
in the superficial lobe of the parotid gland. The patient underwent
surgical removal of the lesion with wide margins of healthy tissue.
Histopathological examination of the operative specimen disclosed
oncocytosis of the salivary gland. The patient has been followed-up
for 6 months. He is doing well without recurrence.
Surgical removal of the diffuse hyperplastic oncocytosis of the parotid gland, with indications and extent of the resection like in benign
tumors, was effective in the presented patient.
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Onkocyty s¹ komórkami nab³onkowymi, które charakteryzuj¹ siê ziarnist¹, kwasoch³onn¹ cytoplazm¹ oraz centralnie
po³o¿onym, pyknotycznym j¹drem komórkowym. Ich cytoplazma jest wype³niona licznymi, nietypowymi mitochondriami
[5]. Po raz pierwszy opisa³ je Hamperl w gruczo³ach linowych w roku 1931, choæ nie jest to charakterystyczne miejsce ich wystêpowania. Mo¿na bowiem je zaobserwowaæ w:
gruczole tarczowym, przytarczycach, w¹trobie, trzustce, prze³yku oraz nerkach. Mechanizm powstawania tych komórek
nie zosta³ do koñca wyjaniony. Becker, Donath i Seifert sugeruj¹, ¿e u pod³o¿a metaplazji le¿¹ typowe dla podesz³ego
wieku zaburzenia metabolizmu wewn¹trzkomórkowego zwi¹zane z uszkodzeniem mitochondriów [5, 11]. Pojedyncze
komórki znajduj¹ siê w starzej¹cym mi¹¿szu gruczo³ów linowych  u osób powy¿ej 70. roku ¿ycia jest ich nawet 80%.
Ogniskowe skupiska onkocytów w du¿ych i ma³ych gruczo³ach linowych wystêpuj¹ w oko³o 9% preparatów histopatologicznych [10]. W klasyfikacji WHO chorób gruczo³ów linowych wyró¿nia siê trzy stany patologiczne zwi¹zane z wystêpowaniem onkocytów: onkocytozê (oncocytosis), guza
zbudowanego z komórek onkocytarnych (oncocytoma) i raka
onkocytarnego [3, 6, 9, 11]. Wymagaj¹ one diagnostyki ró¿nicowej. Rozlana rozrostowa onkocytoza nie jest guzem. Wystêpuje najrzadziej z wymienionych stanów patologicznych
[4, 5, 8, 9]. Opisano dotychczas mniej ni¿ 10 chorych z rozla-

n¹ rozrostow¹ onkocytoz¹ linianki przyusznej [3, 6, 7, 9,
12]. Kilku z nich by³o wczeniej poddanych radioterapii na
okolicê twarzy i górnej czêci klatki piersiowej lub podawa³o
w wywiadzie zawodow¹ ekspozycjê na dzia³anie promieniowania jonizuj¹cego [2]. Znany jest tylko jeden przypadek obustronnej rozlanej rozrostowej onkocytozy linianek przyusznych [7]. Zmiana wymaga leczenia chirurgicznego. Radykalne usuniêcie rozlanej rozrostowej onkocytozy daje ca³kowite
wyleczenie, choæ w przypadkach zaawansowanych konieczne jest usuniêcie ca³ej linianki. W pimiennictwie nie znaleziono dowodów na powstawanie nawrotów, z³oliwej transformacji lub odleg³ych przerzutów [5, 6].
W pracy opisano niezwykle rzadki przypadek rozlanej rozrostowej onkocytozy linianki przyusznej u najstarszego chorego z tym zespo³em. Omówiono patogenezê i diagnostykê
ró¿nicow¹. Zwrócono uwagê na skutecznoæ leczenia chirurgicznego.

OPIS PRZYPADKU
82-letni chory zg³osi³ siê do leczenia z powodu zwiêkszaj¹cego siê od dwóch miesiêcy obrzêku lewej linianki przyusznej. W wywiadzie pacjent nie poda³ istotnych chorób ani ekspozycji na promieniowanie jonizuj¹ce. W badaniu zmiana by³a
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chownego p³ata gruczo³u. W znieczuleniu ogólnym wypreparowano powierzchown¹ czêæ linianki przyusznej, uwidoczniaj¹c po³¹czon¹ z ni¹ guzowat¹ zmianê. Usuniêto j¹ w
granicach zdrowych tkanek. W badaniu histopatologicznym
stwierdzono Oncocytosis glandulae salivaris. W preparacie
widoczne by³o utkanie pseudogruczo³owe z licznymi naczyniami krwiononymi. Stwierdzono tak¿e komórki t³uszczowe,
nacieki limfocytarne oraz cechy rozrostu i metaplazji komórek nab³onka przewodów linowych (ryc. 1-3). Chory pozostaje pod kontrol¹ od 6 miesiêcy. Nie zaobserwowano objawów wznowy.

OMÓWIENIE

Ryc. 1. Rozlana rozrostowa onkocytoza, barwienie HE. Na zdjêciu widoczne
utkanie pseudogruczo³owe z licznymi naczyniami krwiononymi
Fig. 1. Diffuse hyperplastic oncocytosis, H&E staining. Visible pseudoglandular structure with numerous blood vessels

Transformacja komórek przewodów gruczo³u linowego, powoduj¹ca powstanie onkocytów, obejmuje zmiany przerostowe i rozrostowe nab³onka przewodów linowych, którym towarzyszy przewlek³y stan zapalny [10]. Przewa¿a opinia, ¿e
powstawanie komórek onkocytarnych jest zwi¹zane z nabyt¹ w podesz³ym wieku dysfunkcj¹ mitochondriów. U niektórych chorych stwierdzano zmiany odcinka kontrolnego mtDNA [3, 10]. W wyniku tego procesu prawie wszystkie komórki
gruczo³u przekszta³caj¹ siê w onkocyty, czego klinicznym objawem jest rozlany obrzêk [3]. Omawiana jednostka chorobowa wymaga ró¿nicowania z guzem zbudowanym z komórek onkocytarnych, który rozwija siê na pod³o¿u wieloogniskowej proliferacji onkocytów w przewodach wyprowadzaj¹cych. W odró¿nieniu od rozlanej rozrostowej onkocytozy, w
przypadku oncocytoma miêdzy skupiskami tkanki onkocytarnej znajduj¹ siê pozosta³oci prawid³owych pêcherzyków
wydzielniczych surowiczych [5]. Poniewa¿ u omawianego
chorego patologiczna tkanka by³a wyranie odgraniczona od
zdrowej, nie usuwano ca³ego gruczo³u linowego, co pozwoli³o na zachowanie g³êbiej po³o¿onej czêci gruczo³u bez
zwiêkszonego ryzyka nawrotu choroby.

WNIOSEK
Ryc. 2. Nacieki limfocytarne (przewlek³y stan zapalny), widoczne cechy rozrostu i metaplazji komórek nab³onka przewodów linowych
Fig. 2. Lymphocyte infiltration (chronic inflammation), hyperplasia and metaplasia of ductal epithelium

W przypadku opisanego chorego z rozlan¹ rozrostow¹ onkocytoz¹ linianki przyusznej leczenie operacyjne, ze wskazaniami dotycz¹cymi rozleg³oci zabiegu i metody przeprowadzenia operacji jak w przypadku ³agodnego guza, pozwoli³o na uzyskanie trwa³ego wyleczenia.

PIMIENNICTWO

Ryc. 3. Du¿e powiêkszenie rozlanej rozrostowej onkocytozy. Widoczne onkocyty, naczynia krwionone i komórki t³uszczowe
Fig. 3. Diffuse hyperplastic oncocytosis, high magnification. Visible oncocytes, blood vessels and adipocytes

miêkka, niebolesna, mia³a rednicê oko³o 6 cm i by³a zwi¹zana z gruczo³em. W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono obecnoæ patologicznej tkanki o strukturze podobnej do
tkanki ³¹cznej, ograniczonej do zewnêtrznej czêci powierz-
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