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Úvod
Nádory příušní žlázy tvoří 2 % nádorů hlavy a krku a 80 % všech salivárních neoplazmat. 
V 80 % se jedná o nádory benigní. Vykazují výraznou histologickou variabilitu a liší se také 
biologickým chováním. V terapii hraje rozhodující úlohu léčba chirurgická.

Diagnostika nádorů příušní žlázy
■	 	 anamnéza
■	 	 klinický nález 
■	 	 zobrazovací vyšetření (UZ, CT, MRI)
■	 	 cytologie tenkou jehlou (fine-needle aspiration cytology, FNAC)
■	 	 biopsie tlustou jehlou (core needle biopsy, CNB)

Klasifikace oblastí příušní žlázy dle ESGS  
(European Salivary Gland Society)

I – povrchový lalok (horní část) 
II – povrchový lalok (dolní část)      
III – hluboký lalok (dolní část)  
IV – hluboký lalok (horní část)
V – akcesorní lalok 
 

Tab. 1: Klasifikace velikosti benigních tumorů dle ESGS
I ≤ 3 cm, pohyblivý, povrchově uložený tumor
II ≤ 3 cm, hlouběji uložený tumor
III > 3 cm, lokalizovaný tumor ve ≤ 2 oblastech příušní žlázy 
IV > 3 cm, lokalizovaný tumor ve > 2 oblastech příušní žlázy

Klasifikace oblastí příušní žlázy dle ESGS Hypoechogenní nehomogenní ohraničené ložisko 
2×2 cm v kaudální části povrchového laloku,  
oblast II, velikost nádoru typ I, UZ pravé příušní žlázy 
(histologicky pleomorfní adenom)

Pozn.:  hranice mezi horní a dolní 
oblastí je imaginární linie spojující 
rozdvojení kmene lícního 
nervu do dvou hlavních větví 
(temporofaciální a cervikofaciální) 
a Stenonův vývod
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Cytologické vyšetření a zobrazení  
nádorů příušní žlázy

Tab. 2:  Cytopatologická klasifikace tumorů dle MSRSGC (The Milan System  
for Reporting Salivary Gland Cytopathology) a doporučení léčby

Kategorie Riziko malignity Doporučení léčby

I nediagnostická 25 % korelace s klinikou a zobrazovací 
metodou/opakovat FNAC

II nenádorová 10 % observace, korelace  
se zobrazovací metodou

III atypie neurčeného významu 20 % opakovat FNAC/operace
IVa nádor benigní < 5 % operace/observace

IVb nádor nejasného maligního 
potenciálu  35 % operace

V nádor suspektní z malignity 60  % operace
VI nádor maligní 90 % operace

Benigní nádor v kaudě 
pravé příušní žlázy, oblast II, 
velikost nádoru typ I,  
CT s podáním jodové 
kontrastní látky,  
a – axiální rovina,  
b – koronální rovina 
(histologicky pleomorfní 
adenom)

Benigní nádor v povrchovém 
laloku pravé příušní žlázy, 
oblast II, velikost nádoru typ I, 
MR T1 vážená sekvence 
s kontrastem a potlačením 
tuku, a – koronální,  
b – axiální rovina, glandula 
parotis (GP), mandibula (Ma),  
m. sternocleidomastoideus 
(SCM), m. masseter (M), 
(histologicky pleomorfní 
adenom)

Benigní nádor v povrchovém 
laloku pravé příušní žlázy, 
oblast II, velikost nádoru typ I,  
MR a – T2 vážená sekvence, 
b – T1 vážená sekvence 
s kontrastem a potlačením 
tuku, axiální rovina 
(histologicky Warthinův tumor)

a

a

a

b

b

b
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Histologická klasifikace nádorů příušní žlázy
■	   Benigní
	 •	 			pleomorfní	adenom	
	 •	 			Warthinův	tumor
	 •	 			myoepiteliom
	 •	 			bazocelulární	adenom
	 •	 			onkocytom	
	 •	 			hemangiom

■	 	 Maligní 
	 •	 			mukoepidermoidní	karcinom	(low-grade/

intermediate-grade/high-grade)
	 •	 			adenoidně	cystický	karcinom	
	 •	 			karcinom	z pleomorfního	adenomu
	 •	 			acinocelulární	karcinom
	 •	 			bazocelulární	adenokarcinom
	 •	 			myoepiteliální	karcinom
	 •	 			salivární	duktální	karcinom
	 •	 			epiteliální-myoepiteliální	karcinom	
	 •	 			intraduktální	karcinom
	 •	 			sekreční	karcinom
	 •	 			extranodální	lymfom	z buněk	marginální	zóny	

(MALT lymfom)

Benigní nádor v povrchovém laloku 
pravé příušní žlázy s propagací 
do hloubky za dolní čelist, oblast II, 
velikost nádoru typ II, MR  
a – T2 vážená sekvence, b – T1 
vážená sekvence s kontrastem 
a potlačením tuku, axiální rovina, 
m. masseter (M), m. pterygoideus 
medialis (P), m. sternocleidomas-
toideus (SCM), m. digastricus pars 
dorsalis (D), v. jugularis interna (VJI), 
a. carotis interna (ACI), (histologicky 
pleomorfní adenom)

Maligní nádor v povrchovém laloku levé příušní žlázy neostře 
ohraničený s infiltrací podkoží laterálně (modrá šipka), s dislokací 
vnitřní krkavice (ACI), šíření mediálně k m. digastricus pars 
dorsalis (D) a do hlubokého laloku příušní žlázy (červené šipky) 
v úrovni Stenonova vývodu (žlutá šipka), oblast I, III a IV,  
m. masseter (M), m. pterygoideus medialis (P), MR T1 vážená 
sekvence s kontrastem a potlačením tuku, axiální rovina 
(histologicky high – grade mukoepidermoidní karcinom) 

Maligní nádor pravé příušní žlázy 
v horní části povrchového laloku, 
oblast I, CT s kontrastem, axiální 
rovina (histologicky myoepiteliální 
karcinom)

a b

Pozn.:  uvedeny nejčastější typy  
nádorů příušní žlázy
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Klasifikace chirurgických výkonů dle ESGS
■	 	 Parotidektomie
	 •	 			I–V	(podle	odstraněných	oblastí)	
	 •	 			zkratky	odstraněných	struktur	mimo	žlázu	(n.	VII	–	n.	facialis,	ACE	–	a.	carotis	

externa, MB – mastoidní kost (mastoid bone), MM – m. masseter, S – kůže – skin)
■	 	 Extrakapsulární disekce 
	 •	 			resekce	nádoru	s bezpečnostním	lemem	zdravé	tkáně	příušní	žlázy
	 •	 			resekce	méně	než	jedné	oblasti,	obvykle	v	oblasti	II
	 •	 			bez	identifikace	lícního	nervu	
■	 	 Enukleace nádoru
	 •	 			prostá	exstirpace	nádoru	po pouzdru	–	není	doporučena

Tab. 3: Klasifikace chirurgie příušní žlázy

Současná klasifikace chirurgických 
výkonů v oblasti příušní žlázy dle ESGS

Původní klasifikace chirurgických  
výkonů v oblasti příušní žlázy

Parotidektomie I–IV (n. VII) Totální parotidektomie radikální s resekcí 
lícního nervu

Parotidektomie I–IV Totální parotidektomie konzervativní 
s ušetřením lícního nervu

Parotidektomie I–IV (n. VII, S, MM) Rozšířená totální parotidektomie s resekcí 
lícního nervu, kůže a m. masseter

Parotidektomie I–II Superficiální (povrchová) parotidektomie

Parotidektomie III–IV Parotidektomie hlubokého laloku

Parotidektomie I Parciální superficiální parotidektomie

Parotidektomie II Parciální superficiální parotidektomie

Parotidektomie I–II–III Superficiální parotidektomie rozšířená  
o dolní část hlubokého laloku 

Parotidektomie V Odstranění akcesorního laloku 

Extrakapsulární	disekce	I Extrakapsulární	disekce	s tumorem	
lokalizovaným v oblasti I

Extrakapsulární	disekce	II	 Extrakapsulární	disekce	s tumorem	
lokalizovaným v oblasti II

Extrakapsulární	disekce	V	 Extrakapsulární	disekce	s tumorem	
lokalizovaným v oblasti V 
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Chirurgická anatomie n. VII
■	 	 identifikace kmene n. VII
	 •	 			průměr	kmene	2,5–4	mm,	délka	8–20	mm	
	 •	 			orientační	anatomické	struktury:	přední	okraj	zevního	zvukovodu,	přední	hrana	

kývače, zadní bříško m. digastricus
	 •	 			10	mm	mediokaudálně	pod	pointrem	(mediální	výběžek	chrupavky	zevního	

zvukovodu = processus triangularis) 
	 •	 			přibližně	10	mm	hluboko	od mediálního	úponu	zadního	bříška	m.	digastricus	

(incisura mastoidea spánkové kosti)
	 •	 			laterálně	od processus	styloideus
	 •	 			6–8	mm	kaudálně	od tympanomastoidní	sutury	–	lokalizovaná	mezi	mastoidním	

výběžkem a tympanickou kostí 
■	 	 preparace lícního nervu 
	 •	 			anterográdní	(ortográdní)	od kmene	nervu	k periferním	větvím	
	 •	 			retrográdní	od periferních	větví	ke kmeni
	 •	 			kombinovaná	
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Identifikace kmene lícního nervu (levá strana):  
1 – processus mastoideus,  
2 – m. sternocleidomastoideus,  
3 – m. digastricus (zadní bříško),  
4 – parenchym příušní žlázy, 5 – pointer,  
6 – processus styloideus, 7 – kmen n. VII

Peroperační neuromonitorace n. VII, 
tumor příušní žlázy vlevo
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