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MALIGNANT SALIVARY GLAND TUMORS (Abstract): Malignant salivary gland tumors make up 6% 
of all head and neck tumors. Several types of cancer can develop in these glands. Only malignant tumors 
of the salivary glands are discussed in this paper. The diagnosis and treatment of salivary gland 
malignancies remain complex, with challenging problems for maxillo-facial surgeon. Scientists have 
found few risk factors that make a person more likely to develop salivary gland cancer. Salivary gland 
cancer is uncommon, and there is no widely recommended screening schedule for this cancer. CT 
scanning or MRI is useful for determining the extent of large tumors, for evaluating extraglandular 
extension, for determining the actual depth of parotid tumors, and for discovering other tumors in one 
gland or in the controlateral gland. Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) is a valuable diagnostic adjunct 
in evaluation of head and neck masses but its role in evaluation of salivary gland tumors is controversial. 
There are also discussed some histologic findings about mucoepidermoid carcinoma, adenoid cystic 
carcinoma, acinic cell carcinoma, carcinoma ex-pleomorphic adenoma, squamous cell carcinoma and 
adenocarcinoma developed in salivary glands. Carefully planned and executed surgical excision is the 
primary treatment for all malignant tumors of the salivary glands. The principles of surgery vary with the 
site of origin. The extent of surgery is based on the size of the tumor, local extension and neck metastases. 
Staging of malignant salivary gland tumors is important for predicting prognosis and for accurate 
comparison of treatment results.  
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INTRODUCERE 
Tumorile maligne dezvoltate în glandele salivare sunt relativ rare, dar prezintă o 

largă varietate de subtipuri histologice (carcinom mucoepidermoid, adenoidchistic, cu 
celule acinoase, ex-adenom pleomorf, cu celule scuamoase, adenocarcinom). Deşi de-a 
lungul anilor s-au făcut numeroase progrese în studiul diverselor grupuri de tumori, 
diagnosticul şi tratamentul neoplasmelor glandelor salivare ridică încă probleme 
complexe şi incitante pentru chirurgul maxilo-facial.  

Dintre tumorile capului şi gâtului, aproximativ 6% sunt tumori ale glandelor 
salivare [1]. În Statele Unite ale Americii, incidenţa tumorilor glandelor salivare (în 
ansamblul lor) este de 1,5 cazuri la 100000 locuitori, iar decesele estimate anual sunt 
700 (0,4%ooo de bărbaţi, respectiv 0,2%ooo de femei).  

Pacienţii cu leziuni maligne ale glandelor salivare depăşesc adesea vârsta de 60 
ani și sunt distribuite egal între sexe.  
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Glandele salivare sunt împărţite în două grupe: glande salivare mari şi glande 
salivare minore. Glandele salivare mari sunt reprezentate de trei perechi de glande: 
parotide, glande submandibulare şi glande sublinguale. Dintre toate tumorile glandelor 
salivare, 80% se dezvoltă în parotide, 10-15% apar în glandele submandibulare iar restul 
se pot regăsi în glandele salivare sublinguale sau cele minore (Tabel 1).  
 

TABEL 1 
Incidența tipurilor histologice a tumorilor glandelor parotide și submandibulare 

Tumori frecvente ale glandelor parotide 
Tip histopatologic Incidenţă 
Adenom pleomorf 59% 

Carcinom mucoepidermoid 7,9% 
Tumoră warthin 7,3% 

Carcinom ex-adenom pleomorf 4,4% 
Carcinom cu celule acinoase 3,5% 

Carcinom adenoidchistic 3,1% 
Carcinom cu celule scuamoase 2% 

Tumori frecvente ale glandelor submandibulare 
Tip histopatologic Incidenţă 
Adenom pleomorf 36% 

Carcinom adenoidchistic 25% 
Carcinom mucoepidermoid 12% 

Carcinom ex-adenom pleomorf 10% 
Adenocarcinom 7% 

Carcinom cu celule scuamoase 7% 
Carcinom cu celule acinoase 1% 

 
Cele mai multe studii au raportat că aproximativ 80% dintre tumorile de parotidă 

sunt benigne iar jumătate dintre tumorile glandelor submandibulare şi cele mai multe 
dintre tumorile glandelor sublinguale şi ale glandelor salivare minore sunt maligne.  

Tumorile glandelor salivare sunt rare la copii. Cele mai multe dintre ele sunt 
benigne (65%) – hemangioame, adenoame pleomorfe – tumorile maligne ale glandelor 
salivare reprezentând la această vârstă aproximativ 35%. Carcinomul mucoepidermoid 
este cea mai comună tumoră malignă de glandă salivară la copii. 

Etapele diagnosticului şi tratamentului adecvat pentru tumorile glandelor 
salivare necesită cunoaşterea etiologiei şi a comportamentului biologic al fiecărui tip de 
tumoră.  

 
ETIOLOGIE 
Etiologia tumorilor maligne ale glandelor salivare nu este încă pe deplin 

cunoscută. Sunt discutate două teorii: teoria „bicelulară” şi teoria „multicelulară”. 
Teoria „bicelulară” susţine că dezvoltarea tumorilor se face pe seama unui tip celular 
dintre cele două tipuri de celule stem nediferenţiate: stocul de celule ale ductelor 
excretorii sau stocul de celule ale ductelor intercalate. Celulele stem excretorii sunt la 
originea carcinoamelor cu celule scuamoase şi a carcinoamelor mucoepidermoide în 
timp ce, celulele stem intercalate dau naştere carcinoamelor adenoidchistice, 
adenocarcinoamelor sau carcinoamelor cu celule acinoase. Teoria „multicelulară” 
susţine că fiecare tip de tumoră se asociază cu o celulă cu diferenţiere specifică, având 
originea în unitatea glandulară salivară. Carcinoamele cu celule scuamoase se dezvoltă 
din celulele ductelor excretorii, adenoamele pleomorfe îşi au originea în celulele 
ductelor intercalate, oncocitoamele se formează din celulele ductelor striate iar 
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carcinoamele cu celule acinoase se dezvoltă din celulele acinare. Studii recente 
sugerează că teoria „bicelulară” a celulelor stem pare să constituie fundamentul 
etiologiei tumorilor glandelor salivare, explicând mai logic de ce tumori precum 
adenomul pleomorf sau tumora Warthin conţin tipuri celulare distincte multiple.  

Radioterapia în doze mici a fost asociată cu dezvoltarea tumorilor parotidiene la 
15-20 ani după tratament. Incidenţa carcinoamelor mucoepidermoide şi a carcinoamelor 
cu celule scuamoase ale glandelor salivare este mai mare după radioterapie. 

Fumatul şi consumul de alcool, factori incriminaţi (în general) în apariţia 
carcinoamelor cu celule scuamoase din ariile capului şi gâtului, nu s-au dovedit a juca 
un rol determinant în dezvoltarea cancerelor glandelor salivare. Câteva studii din anii 
’90 au remarcat o relaţie cauzală între expunerea ocupaţională la praful de siliciu şi 
nitrozamine şi apariţia cancerelor glandelor salivare.  
 

FIZIOPATOLOGIE 
Ca în majoritatea cancerelor, mecanismul molecular al genezei tumorilor 

maligne ale glandelor salivare este incomplet descifrat. Sunt implicate mai multe căi şi 
oncogene, inclusiv oncogene relaţionate cu alte cancere umane. Dintre oncogenele 
asociate tumorilor maligne ale glandelor salivare, se citează: p53, Bcl-2, PI3K/Akt, 
MDM2 şi ras. 

Mutaţia genei p53 a fost găsită deopotrivă în tumorile benigne şi maligne ale 
glandelor salivare, existând şi studii care au evidenţiat că mutaţia menţionată este 
corelată cu o rată mai înaltă a recidivei tumorale. Mutaţia H-ras se întâlnește în multe 
dintre carcinoamele mucoepidermoide şi adenocarcinoamele glandelor salivare [2]. 

Studiile privind neovascularizaţia tumorilor maligne salivare au decelat factori 
care cresc angiogeneza şi sunt importanţi în progresia tumorală. Factorul de creştere a 
endoteliului vascular (VEGF) este „exprimat” de mai mult de jumătate dintre 
carcinoamele glandelor salivare şi este corelat cu stadiul clinic al bolii, recidivele şi 
metastazele tumorale dar şi cu supravieţuirea [1]. 

Translocaţia cromozomială t(11;19)(q21;p13) a fost identificată în aproximativ 
70% dintre cazurile de carcinoame mucoepidermoide ale glandelor salivare. Această 
translocaţie creează „proteina de fuziune” MECT1-MAML2, care este exprimată de 
către toate tipurile de celule din carcinomul mucoepidermoid, atunci când translocaţia 
este prezentă. Tumorile având această „proteină de fuziune” par să fie mai puţin 
agresive decât cele care nu o au. Pacienţii cu carcinoame mucoepidermoide ale 
glandelor salivare (pozitivi pentru „proteina de fuziune”) au o supravieţuire medie mai 
mare şi rate mai scăzute de recidive locale sau metastaze la distanţă [3].  

CD 117 sau c-kit este un receptor al tirozinkinazei care a fost decelat în 
carcinoamele adenoidchistice, carcinoamele mioepiteliale şi carcinoamele 
limfoepitelioma-like ale glandelor salivare. Expresia genei CD 117 poate realiza 
diferenţierea între carcinomul adenoidchistic şi adenocarcinomul polimorf slab 
diferenţiat, actualmente fiind studiate mici molecule inhibitoare ale acestui receptor, 
pentru rolul potenţial terapeutic.  

Alte tumori maligne ale glandelor salivare sunt asociate cu supraexpresia beta-
cateninei, conducând la un semnal Wnt anormal. Carcinomul adenoidchistic cu mutaţii 
în CTNNB1 (gena b-cateninei) şi AXIN1 (proteina 1 inhibitoare axială) a fost semnalat 
ca fiind cancerul care se dezvoltă conform acestui model. Agenţii promotori ai metilării 
sunt cunoscuţi pentru dezvoltarea tumorilor prin inactivarea genelor de supresie 
tumorală. Mutaţiile care cauzează hipermetilarea şi controlul slab pentru 14-3-3ό, o 
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genă ţintă pentru p53 în lanţul celular Gap2/mitoză (G2/M), au fost decelate ca fiind de 
mare amploare în carcinomul adenoidchistic. Metilarea genelor care controlează 
apoptoza şi repararea ADN-ului celular a fost de asemenea regăsită în carcinomul 
adenoidchistic, în special în tumorile bine diferenţiate.  

Deleţiile cromozomale au fost evidenţiate ca fiind cauze importante ale 
mutaţiilor şi implicit ale genezei tumorale în unele cancere ale glandelor salivare. 
Pierderea alelei braţului cromozomal 19q a fost frecvent raportată în asociere cu tumora 
de tip carcinom adenoidchistic. Pe de altă parte, carcinoamele mucoepidermoide s-au 
remarcat prin deleţia braţelor cromozomale 2q, 5p, 12p şi 16q în peste 50% din cazuri.  

Numeroase alte gene au fost investigate în cadrul genezei tumorale a cancerelor 
glandelor salivare. Spre exemplu, factorul de creştere a hepatocitelor, o proteină care 
realizează morfogeneza şi dispersia celulelor epiteliale, a fost găsit crescut în cazurile 
carcinoamelor adenoidchistice diseminate şi invazive. Expresia antigenului nuclear de 
proliferare celulară (PCNA) a fost decelată în două dintre cele mai comune cancere ale 
glandelor salivare – carcinomul mucoepidermoid şi carcinomul adenoidchistic – mai 
ales când punctul de plecare a fost în glandele submandibulare. Mai amintim că, la 
şoarecii transgenici, supraexpresia factorului de creştere a fibroblastelor (8b) a condus la 
apariţia tumorilor maligne ale glandelor salivare.  

Cele mai recente cercetări în domeniul cancerelor glandelor salivare se 
focalizează asupra factorilor care controlează invazia şi diseminarea tumorală. 
Metaloproteinaza-1 matriceală, tenascina-C şi beta-6 integrina au fost asociate cu 
invazia tisulară a tumorilor maligne. În carcinoamele adenoidchistice, 
imunoreactivitatea crescută pentru factorul de creştere nervoasă sau tirozinkinaza A a 
fost corelată cu invazia perineurală [4]. 

 
ASPECTE CLINICE 
Istoricul bolii poate fi extrem de important în investigarea pacienţilor cu tumori 

maligne ale glandelor salivare. Diagnosticul diferenţial este dificil și se face cu o mare 
varietate de procese patologice, inclusiv infecţii, boli autoimune. În general, o masă 
tumorală care se palpează parotidian este considerată o tumoră adevărată în timp ce, 
mărirea de volum a glandei submandibulare este mai degrabă secundară unei inflamţii 
cronice şi litiazei salivare. Aspectele asupra cărora trebuie insistat în aflarea evoluţiei 
bolii se focalizează spre: localizarea masei tumorale, rata de creştere a formaţiunii, 
modificări ale mărimei în legătură cu prânzurile alimentare, parezele sau paraliziile 
faciale, asimetria feţei, durerea asociată.  

Mulţi dintre pacienţii cu tumori maligne ale glandelor salivare se prezintă pentru 
o masă tumorală cu o creştere lentă în volum, nedureroasă, localizată pe topografia 
glandelor salivare. O masă tumorală discretă dezvoltată într-o parotidă aparent normală 
este cea mai frecventă situaţie pentru o tumoră parotidiană. Multe dintre tumorile 
parotidiene sunt localizate în polul inferior al glandei. Paralizia de facial sau alte deficite 
neurologice asociate unei mase tumorale pe o glandă salivară indică un aspect de 
malignitate. Neoplasmele glandei submandibulare apar adesea ca o mărire de volum a 
glandei respective, în timp ce tumorile glandelor sublinguale se prezintă ca tumori pline 
palpabile la nivelul planşeului bucal. Semnificaţia unei mase tumorale dureroase la 
nivelul glandelor salivare nu este întotdeauna edificatoare, durerea fiind un simptom 
asociat atât în cazul tumorilor benigne cât şi maligne. Durerea se poate datora supuraţiei 
sau hemoragiei în interiorul unei mase tumorale dar poate fi explicată şi prin infiltraţia 
unei tumori maligne în ţesuturile adiacente.  
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De menţionat că, tumorile glandelor salivare minore prezintă aspecte clinice 
variate, în funcţie de locul de origine [5]. Cele mai multe neoplasme ale glandelor 
salivare minore sunt reperate ca mase tumorale nedureroase localizate la nivelul 
palatului sau planşeului bucal. Neoplasmele glandelor salivare laringiene pot produce 
obstrucţia căilor aeriene, disfagie sau disfonie (răguşeală). Tumorile glandelor salivare 
minore ale cavităţilor nazale sau sinusurilor paranazale se pot manifesta prin obstrucţie 
nazală sau simptomatologie de sinuzită. Protruzia unei mase tumorale la nivelul 
pereţilor laterali ai faringelui cu disfagie şi disfonie consecutive trebuie să ridice 
suspiciunea unui neoplasm al spaţiului parafaringeal.  

Examenul clinic al maselor tumorale dezvoltate la nivelul glandelor salivare este 
parte componentă a examenului tuturor regiunilor capului şi gâtului. Se notează 
mărimea tumorii, mobilitatea ei, extensia către ţesuturile vecine, fixarea la ţesuturile 
adiacente, sensibilitatea la palpare. În cazul tumorilor dezvoltate pe lobul profund al 
glandei parotide, pentru a decela extensia către spaţiul parafaringeal, se procedează la 
palparea bimanuală a pereţilor laterali ai faringelui. Palparea bimanuală se indică de 
asemenea pentru examinarea maselor tumorale ale glandelor submandibulare şi 
sublinguale, pentru a verifica extensia şi fixarea la ţesuturile vecine.  

O atenţie deosebită trebuie acordată tegumentelor şi mucoaselor acoperitoare, 
care drenează în ariile limfatice parotidiene sau submandibulare. Metastazele regionale 
ale unor cancere de piele sau ale mucoasei orale se pot prezenta sub forma unor mase 
tumorale localizate în glandele salivare. De asemenea, trebuie examinaţi foarte atent 
nodulii limfatici cervicali care pot conţine metastaze ale unor tumori maligne primare 
localizate în glandele salivare.  

Examenul clinic nu trebuie să omită evaluarea minuţioasă a nervului facial, 
pentru a identifica o pareză sau paralizie în teritoriul acestui nerv. Paralizia nervului 
facial indică de obicei o leziune malignă a glandei parotide, cu infiltrare tumorală a 
nervului. 
 

EXPLORĂRI IMAGISTICE 
Computer-tomografia (CT) / Imagistica prin rezonanţă magnetică (IRM) 
Studiile imagistice ale glandelor salivare nu sunt de obicei necesare pentru 

evaluarea unor tumori mici dezvoltate la nivelul glandei parotide sau submandibulare. 
CT sau IRM sunt utile pentru determinarea extensiei tumorilor de mari dimensiuni, 
pentru a preciza profunzimea evoluţiei unei tumori parotidiene sau pentru a decela o altă 
tumoră prezentă în glanda salivară respectivă sau în cea controlaterală. În plus, aceste 
două metode performante de investigaţie imagistică se dovedesc a fi folositoare pentru 
deosebirea unei tumori a lobului profund parotidian de o tumoră a spaţiului 
parafaringeal precum şi pentru evaluarea ganglionilor limfatici cervicali, în privinţa 
metastazelor.  

CT sau IRM pot fi utilizate şi pentru a emite predicţia unei tumori maligne 
atunci când examenul clinic a decelat margini imprecise ale tumorii unei glande 
salivare. Dintre cele două metode, explorarea prin rezonanţă magnetică este mai bună 
pentru scopul enunţat. Totuşi, nu există diferenţe notabile privind specificitatea şi 
sensibilitatea între cele două metode, referitor la precizarea localizării tumorii sau a 
mărimii infiltraţiei tumorale la nivelul glandelor parotide.  

În general, tumorile dezvoltate în glandele salivare minore sunt dificil de 
examinat şi evaluat, astfel încât utilizarea preoperatorie a explorărilor CT sau IRM este 
importantă pentru determinarea extinderii tumorale, care nu poate fi apreciată doar 
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clinic. Aceste rezultate sunt în particular valoroase pentru tumorile maligne localizate la 
nivelul sinusurilor paranazale, unde extensia către baza craniului sau intracraniană poate 
modifica rezecabilitatea tumorilor respective. 

Biopsia cu ac fin ghidată CT poate fi efectuată pentru a evalua tumorile dificil de 
examinat, cum ar fi cele ale spaţiului parafaringeal [6,7].  

În cazul tumorilor de mici dimensiuni ale glandelor parotide, fără vreo 
simptomatologie clinică a interesării nervului facial, nu se apelează (de obicei) la studii 
imagistice pre-operatorii.  

Imagistica în dinamică prin rezonanţă magnetică folosind gadolinium ca mediu 
de contrast este practicată pentru a face diferenţierea dintre un adenom pleomorf sau o 
tumoră Warthin şi respectiv o tumoră malignă a glandei salivare. Oricum, subliniem că 
explorarea imagistică prin rezonanţă magnetică poate doar sugera un diagnostic, 
diagnosticul definitiv necesitând obligatoriu examen histopatologic.  

Ultrasonografia (US) 
Noile tehnologii, care oferă imagini armonioase şi de înaltă rezoluţie, pot aduce 

informaţii despre localizarea, omogenitatea sau heterogenitatea tumorii salivare, forma, 
vascularizaţia şi marginile ei, ecografiile fiind practicabile pentru ariile periauriculare, 
orale sau submandibulare. US poate preciza tipul tumoral [8]. Cu ajutorul noilor medii 
de contrast, această explorare imagistică poate aprecia preoperator vascularizaţia 
tumorală. De asemenea, poate ghida biopsia-aspiraţie cu ac fin, pentru a creşte şansele 
obţinerii unui specimen tumoral reprezentativ. De menţionat că ecografia poate de 
asemenea ghida sistemele de biopsie automate, înregistrând o sensibilitate de 75%, 
specificitate de 96,6% şi acurateţe de 91,9%. 

Imagistica nucleară 
Scanarea tomografică prin emisie de pozitroni folosind 18F fluorodeoxyglucoză 

poate fi utilizată pentru planificarea tratamentului cancerelor glandelor salivare prin 
decelarea metastazelor ganglionare limfatice (care necesită evidare cervicală) sau prin 
decelarea metastazelor la distanţă (care nu se însoţesc de obicei de modificări în testele 
sanguine de rutină). Această explorare este cu mult mai utilă atunci când este combinată 
cu examenul CT.  
 

PROCEDURI DIAGNOSTICE 
Biopsia-aspiraţie cu ac fin 
Biopsia-aspiraţie cu ac fin este o metodă diagnostică adjuvantă valoroasă pentru 

evaluarea unei mase tumorale localizată în regiunile capului şi gâtului. Dar rolul său în 
evaluarea tumorilor glandelor salivare este controversat. Sensibilitatea generală a acestei 
proceduri în deosebirea unei tumori benigne de glandă salivară faţă de una malignă este 
de aproximativ 95%, iar specificitatea este de 98%. Valoarea ei predictivă pozitivă este 
de 84% iar cea negativă este aproximativ 77%. Dacă rezultatul indică predominanţa 
limfocitelor, este necesară în continuare investigarea unui eventual limfom. Chiar dacă 
rezultatul este negativ, nu trebuie subestimat raţionamentul clinic care a suspectat o 
tumoră malignă de glandă salivară.  

Cei mai mulţi experţi sunt în general de părere că biopsia-aspiraţie cu ac fin este 
utilă în evaluarea unor mase tumorale submandibulare. Relativ puţine mase tumorale 
din triunghiul submandibular reprezintă tumori primare ale glandei submandibulare. 
Cele mai multe astfel de tumori se datorează unor boli inflamatorii sau neoplaziilor care 
implică ganglionii limfatici din această regiune. De aceea, biopsia-aspiraţie cu ac fin 
este utilă pentru diferenţierea acestor posibilităţi şi pentru dirijarea terapiei.  
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Valoarea efectuării de rutină a biopsiei-aspiraţie cu ac fin este mai puţin 
clarificată. Autorii care susţin importanţa obţinerii preoperatorii a unui diagnostic 
histologic aduc în discuţie următoarele argumente: 1) cunoaşterea tipului histologic 
poate fi utilă pentru pregătirea preoperatorie a pacientului în vederea unei intervenţii 
mai extinse, reclamată de tumorile cu grad ridicat de malignitate; 2) unele cauze non-
tumorale ale maselor parotidiene pot fi excluse fără intervenţie chirurgicală; 3) studiile 
recente privind biopsia-aspiraţie cu ac fin pentru tumorile parotidiene au raportat o 
acurateţe de 94-97%, o sensibilitate de 83-84% şi o specificitate de 96-100%. Valorile 
predicţiilor pozitive şi negative pentru malignitate în cazul tumorilor parotidiene sunt de 
84,6% şi respectiv 96,4%. 

Biopsia-aspiraţie cu ac fin pentru tumorile Warthin poate avea rezultate fals-
pozitive, conducând la non-diagnosticarea unor tumori mai periculoase cum ar fi 
carcinomul cu celule acinoase. Rezultatele biopsiei-aspiraţie cu ac fin au relevat de 
asemenea o rată mai mare a parotiditelor la pacienţii cu tumoră Warthin, datorită 
susceptibilităţii la infarctizare şi inflamaţie. Complicaţiile biopsiei-aspiraţie cu ac fin 
constau din nediagnosticarea bolii dar şi modificări tisulare restante şi decelate după 
excizia chirurgicală, care pot interfera cu evaluarea histologică (inclusiv traiectul acului 
de biopsie şi infarctizarea) [10].  

Flow-citometria 
În cazurile de tumori ale glandelor salivare, valoarea citometriei (numărarea şi 

măsurarea celulelor sanguine) în secreţia salivară constă în sprijinul histopatologiei prin 
decelarea posibilelor tumori maligne. Flow-citometria s-a dovedit a fi utilă şi în 
evaluarea prognosticului în cazurile carcinoamelor adenoidchistice, prin determinarea 
numărului de cromozomi din ADN-ul celulelor tumorale [11]. Această informaţie pare a 
fi corelată cu prognosticul general şi supravieţuirea fără boală pe termen lung. Un studiu 
recent afirmă că, determinarea aneuploidiei versus diploidie prin flow-citometrie este 
asociată cu aprecierea gradului carcinoamelor mucoepidermoide, raportând aneuploidia 
în 89% dintre tumorile de înaltă malignitate iar diploidia în 88% dintre tumorile de 
joasă malignitate.  

 
CARACTERISTICI HISTOLOGICE 
În glandele salivare se pot dezvolta variate tumori maligne. Un diagnostic 

histopatologic de acurateţe este esenţial pentru un tratament raţional al pacienţilor cu 
astfel de cancere. 

Carcinomul mucoepidermoid 
Carcinomul mucoepidermoid este cea mai comună tumoră malignă apărută în 

glanda parotidă şi respectiv al doilea situat dintre cele mai comune cancere ale glandei 
submandibulare, după carcinomul adenoidchistic. El reprezintă aproximativ 8% dintre 
toate tumorile parotidiene. Carcinoamele mucoepidermoide sunt împărţite în gradele de 
malignitate: redus, intermediar şi înalt. După cum arată şi numele, aceste tumori conţin 
două tipuri celulare: mucoase şi epidermoide. Gradul tumorii este determinat de 
proporţia relativă dintre cele două tipuri de celule. Tumorile de joasă malignitate au o 
preponderenţă mai mare a celulelor mucoase faţă de cele epidermoide. Carcinoamele 
mucoepidermoide de înaltă malignitate au o rată mai mare a celulelor epidermoide, 
putând fi asemănătoare cu tipul histologic de carcinoame cu celule scuamoase.  

La examenul macroscopic, tumorile de joasă malignitate sunt de obicei de 
dimensiuni mici şi parţial încapsulate. Uneori pot avea şi câteva componente chistice. 
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Tumorile de înaltă malignitate au de regulă dimensiuni mai mari şi sunt mai infiltrative. 
Adesea nu li se poate decela o capsulă, sunt mai solide, cu o coloraţie gri-albicioasă.  

La examenul microscopic, tumorile de joasă malignitate conţin insule de celule 
mucoide separate prin benzi de celule epidermoide. Celulele mucoase sunt transparente 
şi au nuclei mici. Componentele epidermoide amintesc de carcinomul cu celule 
scuamoase. Carcinoamele mucoepidermoide de înaltă malignitate sunt aproape în 
întregime compuse din cuiburi de celule epidermoide maligne. Sunt prezente (sau nu) 
câteva celule mucoase, dar la coloraţiile speciale sunt evidenţiate celulele cu mucus. 
Acestea diferenţiază carcinoamele mucoepidermoide de înaltă malignitate de 
carcinoamele cu celule scuamoase.  

Comportamentul biologic al carcinoamelor mucoepidermoide este dependent de 
gradul tumoral. Leziunile de joasă malignitate sunt non-agresive, iar tratamentul adecvat 
va conduce la un prognostic bun. Leziunile de înaltă malignitate sunt mult mai agresive, 
cu rate înalte de metastazare în ganglionii limfatici regionali. 

Carcinomul adenoidchistic 
Este a doua tumoră malignă importantă a glandelor salivare, reprezentând 6% 

dintre toate tumorile glandelor salivare. Este cel mai comun cancer al glandei 
submandibulare şi apare de obicei ca o masă tumorală nedureroasă, cu creştere lentă. 
Metastazarea în ganglionii limfatici regionali nu este comună, dar metastazele la 
distanţă (de obicei în plămâni) sunt mai frecvente. Carcinomul adenoidchistic este unic 
prin aceea că supravieţuirea la 5 ani este de 65%, în timp ce supravieţuirea la 15 ani este 
doar 12%. Datorită creşterii lente a acestei tumori, pacienţii pot fi identificaţi fără boală 
chiar şi la 10 ani (sau mai mult) după tratamentul iniţial, şi abia ulterior dezvoltă 
metastazele la distanţă. Recidiva locală este de asemenea obişnuită. Tendinţa acestei 
tumori de a creşte de-a lungul planurilor perinervoase sau perivasculare, adesea cu 
intermitenţă, explică rata scăzută de succes a tratamentului.  

Macroscopic, carcinomul adenoidchistic este de obicei monolobular şi 
neîncapsulat. Are o coloraţie gri-roz şi infiltrează ţesutul normal înconjurător. 
Microscopic, tumora este alcătuită din elemente epiteliale bazaloide care formează 
structuri cilindrice. După arhitectura generală, tumorile sunt clasificate în trei tipuri: 
cribriform, tubular şi solid. Modelul cribriform are aspectul clasic de „şvaiţer” cu o 
substanţă mucinoasă, bazofilică umplând spaţiile chistice. În modelul tubular, celulele 
sunt aranjate sub forma unor mici ducte şi tuburi, cu spaţii chistice mai puţin evidente. 
Tipul solid se caracterizează prin insule de celule neoplazice şi câteva spaţii chistice. 
Orice tumoră poate conţine toate cele trei modele, dar comună pentru toate tipurile este 
tendinţa la invazia perineurală. Extensia perinervoasă explică dificultatea eradicării 
carcinomului adenoidchistic, în detrimentul exciziei largi.  

Carcinomul cu celule acinoase 
Este o tumoră de joasă malignitate, reprezentând 1% dintre toate tumorile 

glandelor salivare. Majoritatea se dezvoltă în glanda parotidă (95%), iar restul apar în 
principal în glanda submandibulară. Tumorile sunt formate din celule seroase, explicând 
localizarea preferenţială în glandele parotide. Macroscopic, sunt încapsulate, ferme, cu o 
coloraţie gri-albicioasă. Microscopic, se remarcă lobuli alcătuiţi din celule rotunde, cu 
citoplasmă abundentă, aranjate sub formă de cuiburi. De regulă, celulele seamănă cu 
celulele acinare seroase ale glandei parotide, dar pot avea şi citoplasma transparentă.  

Carcinomul ex-adenom pleomorf 
Se referă la un carcinom epitelial care se dezvoltă dintr-un adenom pleomorf 

pre-existent. Această tumoră conţine doar elemente epiteliale maligne. Caracteristica 
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contrastează cu tumora mixtă malignă, care este un cancer ce conţine atât elemente 
epiteliale cât şi elemente mezenchimal-like. Tumora mixtă malignă nu are nicio legătură 
cu adenomul pleomorf.  

Carcinomul ex-adenom pleomorf reprezintă aproximativ 2-4% dintre toate 
tumorile maligne ale glandelor salivare. Degenerarea malignă a unui adenom pleomorf 
poate apare rareori, dar rata creşte odată cu vechimea evoluţiei tumorii benigne (de 
regulă, peste 10 ani). Caracteristica clinică este creşterea rapidă, cu debut brutal a unei 
tumori care anterior a prezentat o creştere lentă de-a lungul anilor.  

Macroscopic, tumora apare fermă, neîncapsulată, nodulară, cu arii de necroză 
centrală şi hemoragie. Microscopic, diagnosticul se bazează elementele maligne care 
infiltrează o masă tumorală ce prezintă trăsăturile histologice ale unui adenom pleomorf. 
Componenta malignă poate apărea ca un adenocarcinom, carcinom cu celule scuamoase 
sau carcinom nediferenţiat. Carcinomul ex-adenom pleomorf are un comportament 
biologic agresiv şi prognostic nefavorabil. Metastazele regionale şi la distanţă sunt 
obişnuite.  

Carcinomul cu celule scuamoase 
Este o tumoră rar întâlnită. Diagnosticul diferenţial trebuie să excludă un 

carcinom mucoepidermoid de înaltă malignitate, care poate apare asemănător cu un 
carcinom cu celule scuamoase, un carcinom cu celule scuamoase al pielii sau al 
mucoasei tractului respirator superior, cu metastază regională în glandele salivare. După 
eliminarea acestor posibilităţi, adevăratele carcinoame primare cu celule scuamoase 
reprezintă 0,3-1,5% dintre tumorile glandelor salivare. Ca şi în cazurile altor carcinoame 
cu celule scuamoase localizate la nivelul segmentelor cap-gât, recidivele locale şi 
regionale apar frecvent.  

Adenocarcinomul 
Global sunt tumori rare, reprezentând aproximativ 2-3% dintre tumorile 

glandelor salivare. Unii histopatologi le împart în două grupe: de joasă malignitate 
respectiv de înaltă malignitate, deşi toate au un comportament biologic agresiv. 
Conform unor recente cercetări, pot fi efectuate câteva studii de imunohistochimie pe 
specimene de ţesut obţinute prin biopsie sau secţiuni tumorale, care să contribuie la 
identificarea acestor subtipuri histopatologice. Coloraţia AgNOR („silver nucleolar 
organizer region”) poate diferenţia leziunile benigne sau inflamatorii de cele maligne, 
însă nu poate distinge tipurile histologice sau gradding-ul tumoral [12].  

Coloraţia imunohistochimică pentru pRb sau p130, „un membru” al familiei Rb 
de gene supresoare tumorale, a fost direct corelată cu un grad de înaltă malignitate a 
cancerelor salivare. Absenţa imunocoloraţiei pentru p63 în celulele mioepiteliale a fost 
asociată cu malignitatea şi pierderea diferenţierii. Această tehnică poate fi folosită 
pentru identificarea celulelor maligne, în diferenţierea adenoamelor pleomorfe de 
carcinoamele ex-adenoame pleomorfe. 

Imunohistochimia pentru expresia mucinei poate diferenţia carcinomul 
mucoepidermoid de carcinomul cu celule scuamoase. Un studiu recent a notat expresia 
MUC5AC în cazurile carcinoamelor mucoepidermoide şi respectiv expresia MUC3 în 
cazurile adenocarcinoamelor [13]. 

Adenocarcinomul polimorf de joasă malignitate 
Este o tumoră nedureroasă care poate fi confundată cu carcinomul 

adenoidchistic. Anterior a fost denumită carcinomul lobular, adenocarcinomul 
trabecular sau carcinomul ductelor terminale. Are predilecţie pentru invazia 
perinervoasă şi este o tumoră predominant întâlnită la glandele salivare minore. Rata de 
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metastazare cervicală este scăzută (4-12%) iar iradierea postoperatorie nu pare să 
îmbunătăţească supravieţuirea. Prognosticul este foarte bun, cu o supravieţuire la 10 ani 
de peste 90%. 

Carcinomul ductelor salivare 
Carcinomul ductelor salivare este o tumoră agresivă rară, care se dezvoltă de 

obicei în glanda parotidă. Reprezintă 1-3% dintre toate tumorile maligne ale glandelor 
salivare şi afectează predominant bărbaţii în a şaptea decadă de viaţă. Are o rată 
crescută de metastazare cervicală, mai mult de 50% dintre pacienţi prezentând 
metastaze ganglionare limfatice la momentul diagnosticării. Prognosticul este rezervat, 
cu o rată de supravieţuire la 5 ani estimată la 42% pentru stadiul I al bolii şi respectiv 
23% pentru stadiul IV. Tratamentul actual recomandat este parotidectomia totală versus 
parotidectomia radicală şi evidarea laterocervicală ipsilaterală. Eficienţa radioterapiei 
postoperatorii este incertă. Totuşi, având în vedere prognosticul nefavorabil al acestei 
tumori, cei mai mulţi pacienţi primesc radioterapie adjuvantă. Rolul chimioterapiei în 
această boală nu este cunoscut [14].  

 

STADIALIZAREA 
Stadializarea AJCC (American Joint Committee for Cancer) a tumorilor maligne 

ale glandelor salivare majore este redată în (Tabel 2). 
 

TABEL 2  
Stadializarea AJCC a tumorilor maligne ale glandelor salivare majore 

 
 
 

STADIALIZARE TNM 

TUMORA PRIMARĂ (T) 
STADIUL I 

T1N0M0 
T0 - Nu se evidenţiază tumora primară 

T1 - Tumoră mai mică sau egală cu 2cm în cel mai mare diametru al său, fără extensie 
extraparenchimatoasă 

STADIUL II 
T2N0M0 

T2 - Tumoră mai mare de 2 cm dar mai mică de 4 cm în cel mai mare diametru al său, 
fără extensie parenchimatoasă 

T3 - Tumoră de peste 4 cm şi/sau tumoră cu extensie extraparenchimatoasă 
T4a - Tumora invadează tegumentul, mandibula, conductul auditiv şi/sau nervul facial 
T4b - Tumora invadează baza craniului şi/sau apofizele pterigoide şi/sau artera carotidă 

STADIUL III 
T1N1M0 
T2N1M0 
T3N1M0 

GANGLIONI LIMFATICI RAGIONALI (N) 
N0 - Fără metastaze ganglionare regionale 

N1 - Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral, mai mic sau egal cu 3 cm în 
cel mai mare diametru al său 

N2 - Metastaze într-un singur ganglion limfatic ipsilateral, între 3 şi 6 cm în cel mai 
mare diametru, sau multipli ganglioni limfatici ipsilaterali, niciunul mai mare de 6 cm în 
cel mai mare diametru, sau ganglioni limfatici bilaterali sau controlaterali, niciunul mai 

mare de 6 cm 
N2a - Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral, mai mare de 3 cm dar nu 

mai mare de 6 cm în cel mai mare diametru al său 

STADIUL IVA 
T4aN0M0 
T4aN1M0 
T1N2M0 
T2N2M0 
T3N2M0 
T4aN2M0 

N2b - Metastaze în mai mulţi ganglioni limfatici ipsilaterali, niciunul mai mare de 6 cm 
în cel mai mare diametru 

N2c - Metastaze în ganglioni limfatici bilaterali sau controlaterali, niciunul mai mare de 
6 cm 

STADIUL IVB 
T4b Orice N M0 
Orice T N3 M0 

N3 - Metastază într-un ganglion limfatic, mai mare de 6 cm în cel mai mare diametru 
METASTAZE LA DISTANŢĂ (M) 

M0 - Fără metastaze la distanţă 
M1 - Metastaze la distanţă 

STADIUL IVC 
Orice T Orice N M1 
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TRATAMENT 
Chimioterapia 
În general, tumorile maligne ale glandelor salivare răspund slab la chimioterapie, 

iar chimioterapia adjuvantă este obişnuit indicată doar ca tratament paliativ. Agenţii 
chimioterapici conţinând doxorubicin şi platinum sunt cel mai frecvent utilizaţi, 
componentul platinum inducând apoptoza iar componentul doxorubicin realizând 
blocarea celulelor tumorale. De asemenea, combinaţiile dintre medicamentele ce conţin 
platinum şi mitoxantrona sau vinorelbina sunt eficiente în controlul recidivelor 
tumorilor maligne ale glandelor salivare [15]. O nouă formă a 5-fluorouracilului 
denumită fluoropirimidina, care creşte activitatea împotriva celulelor maligne (având 
mai puţine efecte secundare gastrointestinale) s-a dovedit a fi eficientă împotriva 
cancerelor salivare, potenţând efectele radioterapiei prin creşterea apoptozei.  

Trialuri clinice recente folosind agenţi antimicrotubulari cu sau fără radioterapie 
concomitentă au demonstrat rezultate încurajatoare. De exemplu, utilizarea 
cisplatinumului în combinaţie cu un medicament antimicrotubular (docetaxel) şi 
radioterapie a concluzionat foarte bune rezultate în carcinoamele avansate ale glandelor 
salivare. De asemenea, folosirea doar a paclitaxelului (Taxol), un alt medicament 
antimicrotubular, a dovedit un efect moderat împotriva carcinoamelor mucoepidermoide 
şi a adenocarcinoamelor dar, din păcate, nu s-a notat niciun efect benefic asupra 
carcinoamelor adenoidchistice [16].  

Actualmente, aşa numiţii „agenţi biologici ţintiţi” precum trastuzumab, imatinib 
şi cetuximab sunt în curs de evaluare [1].  

Radioterapia 
Radioterapia nu este deocamdată considerată a fi „standardul” după extirparea 

chirurgicală a tumorilor maligne ale glandelor salivare [17-20]. Totuşi, se utilizează ca 
monoterapie pentru respectivele cancere considerate a fi inoperabile. Multe studii au 
încercat o cuantificare a utilizării postoperatorii a radioterapiei. Pentru tumorile maligne 
ale glandelor salivare stadializate ca T1 sau T2 s-a notat o creştere a supravieţuirii fără 
boală la 5 ani postoperator de la 70% la 92%, în cazul efectuării radioterapiei 
postoperatorii. Un alt studiu a investigat efectul radioterapiei post-extirpare chirurgicală 
în cazul carcinoamelor ex-adenoame pleomorfe şi a concluzionat o creştere a 
controlului tumoral la 5 ani postoperator de 26% (respectiv de la 49 la 75%). Totuşi, 
mai sunt necesare studii controlate randomizate prospective pentru a confirma utilitatea 
radioterapiei postoperatorii.  

Pe de altă parte, noile tehnologii pentru iradierea postoperatorie în cazurile 
tumorilor maligne ale glandelor salivare s-au remarcat a fi foarte eficiente. Acestea 
includ: radiochirurgia stereotaxică cu raze gamma şi brahiterapia (capsule radioactive 
sunt plasate în interiorul sau în preajma tumorii, eliberând o doză mare de 
radioactivitate către tumoră în timp ce este limitată expunerea la iradiere a ţesuturilor 
sănătoase din vecinătate). Capsulele cu iod radioactiv (iodine-125) s-au demonstrat a fi 
tratamentul eficient pentru tumorile maligne ale glandelor salivare de la nivelul bolţii 
palatine sau vălului palatin incomplet extirpate sau nefavorabile din punct de vedere 
histopatologic. Tratamentul cu raze gamma după terapia cu neutroni este util atunci 
când riscul de recidivă locală este ridicat.  

Rapoarte recente au mai demonstrat că, radioterapia bazată pe neutroni poate fi 
mai eficientă decât radioterapia bazată pe fotoni, pentru tratamentul tumorilor maligne 
extinse ale glandelor salivare, asigurând un excelent control microscopic local şi 
regional al bolii [19]. Această terapie a dovedit de asemenea un bun control tumoral 
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local cât şi rate de supravieţuire semnificative la pacienţii cu recidive ale adenoamelor 
pleomorfe care nu pot fi extirpate. În cazul carcinomului adenoidchistic recidivat, 
avansat sau extirpat cu margini pozitive, terapia cu neutroni poate aduce un control local 
al tumorii mai bun decât terapia bazată pe fotoni, dar nu poate îmbunătăţi supravieţuirea 
datorită numărului mare de metastaze care prevalează în stadiile avansate. Doze de 
aproximativ 60 Gy (1 Gy=100 rad) sunt necesare pentru tumorile aflate în stadiul III sau 
IV care invadează oasele, nervii sau ganglionii limfatici. Dacă tumora este complet 
nerezecabilă, se impun doze de iradiere de cca 66 Gy.  

Tratamentul chirurgical 
Tratamentul de primă intenţie pentru toate tumorile maligne primare ale 

glandelor salivare este extirparea chirurgicală, atent planificată şi executată. Principiile 
chirurgicale pot varia după locaţia de origine a tumorii maligne salivare respective [21].  

Parotidectomia superficială cu identificarea şi disecţia nervului facial este 
intervenţia minimală care se practică pentru diagnosticul şi tratamentul maselor 
tumorale parotidiene. Nu se recomandă efectuarea unei biopsii incizionale sau a 
enucleerii pentru tumorile parotidiene. În funcţie de caracteristicile specifice ale tumorii 
maligne salivare identificate după extirparea ei chirurgicală, tratamentul chirurgical este 
adesea combinat cu radioterapia postoperatorie. Amploarea intervenţiei chirurgicale 
depinde de mărimea tumorii, extensia locală şi metastazele cervicale. Dacă nervul facial 
nu este direct afectat, va fi conservat în timpul disecţiei. Radioterapia se recomandă 
pentru toate tumorile mici şi de joasă malignitate ale glandelor salivare.  

Diagnosticul histopatologic al maselor tumorale parotidiene rămâne adesea 
necunoscut preoperator. De aceea, procedura minimală care trebuie practicată pentru o 
tumoră parotidiană este parotidectomia superficială, cu identificarea şi conservarea 
nervului facial. Trecerea de la enucleere, care era o procedură populară înainte de 1950, 
la parotidectomia superficială ca intervenţie minimală pentru tumorile parotidiene, a 
scăzut considerabil rata de recurenţă atât pentru tumorile benigne cât şi pentru cele 
maligne. Pentru tumorile benigne, parotidectomia superficială este curativă. Conform 
standardelor actuale, enucleerea şi biopsia incizională nu trebuie niciodată practicate în 
cazul unei tumori parotidiene.  

Examenul histopatologic extemporaneu poate determina intraoperator dacă 
leziunea este benignă sau malignă [22,23]. Dacă diagnosticul histopatologic 
extemporaneu sugerează malignitate, se adoptă în continuare o conduită specială. 
Nervul facial nu trebuie sacrificat în cazul tumorilor benigne salivare. În funcţie de 
clasificarea histologică şi stadiul clinic, s-a pus la punct în ultima vreme o schemă utilă 
de management pentru tumorile maligne ale glandelor parotide. Se identifică în acest 
sens patru grupe tumorale. Grupa 1 include tumorile T1 şi T2 de joasă malignitate (de 
exemplu, carcinomul mucoepidermoid de joasă malignitate sau carcinomul cu celule 
acinoase). Pentru aceste tumori, se recomandă parotidectomia (superficială sau totală) 
cu o margine adecvată de ţesut sănătos şi cu păstrarea nervului facial. Intraoperator, se 
inspectează primul eşalon de ganglioni limfatici cervicali regionali iar nodulii 
consideraţi suspecţi se dirijează pentru evaluarea histopatologică extemporanee. Dacă 
extirparea acestor tumori se face complet, fără ruperea tumorii şi fără a evidenţia 
metastaze cervicale, nu se procedează la radioterapie postoperatorie. Grupa 2 include 
tumorile T1 şi T2 cu aspecte de înaltă malignitate (de exemplu, carcinomul 
mucoepidermoid de înaltă malignitate, carcinomul adenoidchistic, carcinomul cu celule 
scuamoase, adenocarcinomul, carcinomul ex-adenom pleomorf). Pentru aceste categorii 
de tumori maligne se recomandă parotidectomia totală, inclusiv primul eşalon de 



Articole de sinteză                                                  Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 124

ganglioni limfatici regionali. Ulterior se va practica evidarea cervicală (evidarea 
cervicală radicală modificată sau evidarea cervicală selectivă), dacă la examenul 
extemporaneu se confirmă pozitivitatea limfonodulilor superiori sau dacă aceştia sunt 
clinic palpabili. Nervul facial va fi conservat dacă nu este infiltrat direct de către 
tumoră. În caz contrar, nervul facial este secţionat urmărind ca examenul extemporaneu 
să indice margini libere de tumoră. Reconstrucţia se va efectua imediat printr-un 
transplant de trunchi nervos. Postoperator, se va efectua radioterapie pentru regiunea 
parotidiană şi cervicală. Grupa 3 include oricare tumoră T3, oricare N+ şi oricare 
recidivă tumorală care nu este cuprinsă în grupul 4. Tumorile cuprinse în această grupă 
necesită (în general) parotidectomie radicală cu sacrificarea nervului facial, pentru a 
obţine suficiente „margini libere de tumoră”. Se efectuează imediat examenul 
extemporaneu pentru specimenul de nerv facial recoltat şi, după caz, se poate continua 
excizia nervoasă până când se obţin marginile libere de tumoră. Nervul facial este 
imediat reconstruit folosind un transplant de trunchi nervos. Dacă ganglionii limfatici 
sunt evaluaţi ca pozitivi pentru metastaze, se va efectua în continuare evidarea cervicală 
iar patul tumoral parotidian şi aria cervicală vor fi tratate şi prin radioterapie 
postoperatorie [24,25]. Grupa 4 include tumorile T4. Se efecuează extirparea directă, în 
funcţie de mărimea şi localizarea tumorii. Este necesară parotidectomia totală cu 
extirparea structurilor implicate (de exemplu, nervul facial, mandibula, vârful mastoidei, 
tegumentul adiacent), pentru a putea obţine „marginile libere de tumoră”. Pentru a 
realiza o plastie de maximă funcţionalitate se efectuează reconstrucţia complexă, 
inclusiv transferul tisular liber. Se impune, de asemenea, evidarea cervicală pentru 
ganglionii limfatici pozitivi pentru metastazele tumorale şi se administrează radioterapie 
postoperatorie.  

Efectuarea de rutină a biopsiei-aspiraţie cu ac fin (FNAB) pentru o masă 
tumorală submandibulară este utilă în ideea excluderii unui proces inflamator al glandei 
submandibulare (care nu necesită intervenţie chirurgicală) cât şi a excluderii unei 
metastaze submandibulare, care va fi tratată în funcţie de tumora malignă primară.  

Tumorile benigne ale glandei submandibulare reclamă extirparea completă a 
glandei. În cazul tumorilor maligne cu aceeaşi localizare, se va efectua fie doar 
extirparea completă a glandei fie o intervenţie mai extensivă, în funcţie de factorii 
tumorali specifici. Tumorile maligne ale glandelor salivare submandibulare pot fi tratate 
după principii asemănătoare celor aplicate pentru glandele parotide cu leziuni maligne. 
În cazul tumorilor de joasă malignitate (grupa 1), este suficientă disecţia triunghiului 
submandibular, fară secţionarea nervilor cranieni implicaţi anatomic. Pentru tumorile 
maligne ale glandelor submandibulare încadrate în grupa 2, va fi necesară o disecţie mai 
largă a triunghiului submandibular, pentru a obţine „marginile libere de tumoră”. Se 
recomandă examenul extemporaneu pentru neurilema externă a nervilor cranieni din 
vecinătatea masei tumorale, acest rezultat influenţând mărimea exciziei chirurgicale 
care se efectuează în continuare. Dacă ganglionii cervicali sunt clinic pozitivi pentru 
metastaze tumorale, se practică evidarea cervicală. Se efectuează şi radioterapie 
postoperatorie. În cazurile cancerelor glandelor submandibulare încadrate în grupa 3, 
pentru a obţine margini libere de tumoră se vor sacrifica, de regulă, nervii lingual şi 
hipoglos. Se apelează şi la evidarea cervicală radicală modificată sau selectivă şi se 
practică, de asemenea, radioterapia postoperatorie. Tumorile maligne ale glandelor 
submandibulare din grupa 4 necesită extirpare chirurgicală largă, corespunzător cu 
extensia tumorală. Aceasta poate include mandibula, planşeul bucal, limba, tegumentul 
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acoperitor şi nervii cranieni adiacenţi, solicitând în continuare reconstrucţia adecvată. 
Pentru aceste tumori se adaugă obligatoriu evidarea cervicală precum şi radioterapia.  

 
COMPLICAŢII POSTOPERATORII 
Leziunile nervului facial 
Aceasta este o complicaţie postoperatorie imediată, care poate fi tranzitorie sau 

permanentă [26,27]. Chirurgul trebuie să se asigure la finalul intervenţiei de 
parotidectomie că nu există vreun ram nervos facial lezat. Dacă sunt dubii în acest sens, 
se indică o re-explorare a nervului şi plastia imediată a ramurilor lezate. Dacă nervul 
este integru, pacientul va fi monitorizat pe durata convalescenţei. Utilizarea steroizilor 
în aceste circumstanţe este controversată, dar poate oferi o marjă de siguranţă. Acest 
beneficiu s-ar putea explica prin proximitatea strânsă a nervului cu tumora malignă 
parotidiană, condiţiile inflamatorii locale fiind asociate cu disfuncţia nervoasă post-
chirurgicală.  

Pentru închiderea incompletă a fantei palpebrale, se iniţiază un program de 
îngrijire care constă în utilizarea colirurilor lubrifiante şi a unguentelor oftalmice care să 
prevină keratopatia. Aplicarea unei benzi textile care să menţină pleoapele închise pe 
durata nopţii poate fi utilă. Consultarea unui oftalmolog este indicată pentru 
monitorizarea vederii. Dacă secţionarea nervului facial este necesară, atunci inserarea 
unei plăcuţe din aur la nivelul pleoapei superioare poate fi de folos în prevenirea 
keratopatiei postoperatorii.  

Hematoamele 
Hemostaza minuţioasă previne această complicaţie, dar uneori formarea 

hematoamelor obligă să se realizeze repetarea explorării de control.   
Chistul salivar sau fistula salivară 
Este o complicaţie relativ comună după o intervenţie chirurgicală parotidiană. 

Poate fi tratată prin aspiraţie şi pansament compresiv. Lichidul recoltat trebuie trimis 
pentru testarea amilazelor, care confirmă diagnosticul de sialocel (chist salivar). 
Medicaţia anticolinergică, cum ar fi glicopyrrolatul, poate reduce fluxul salivar iar 
toxina botulinică de tip A a dovedit anterior efect favorabil, fără a cauza complicaţii 
precum pareza de nerv facial. Actualmente, toxina botulinică de tip A este în curs de 
investigare ca opţiune terapeutică pentru fistula salivară [28]. Rezultatele preliminare 
după o singură administrare de toxină într-un ţesut glandular parotidian restant, indică o 
remisiune completă a fistulei. Nu au fost raportate complicaţii de tipul parezelor de nerv 
facial.  

Sindromul Frey sau sudoraţia gustativă 
Este cea mai comună complicaţie pe termen lung a chirurgiei glandei parotide. 

Apare ca rezultat al reinervării autonome parasimpatice neadecvate a glandelor 
sudoripare din tegumentul regiunii parotidiene. În timpul prânzurilor, pacientul acuză 
transpiraţie şi înroşire la nivelul tegumentului regiunii parotideo-maseterine. Această 
complicaţie nu este, de regulă, problematică. Dacă simptomele sunt semnificative, se va 
lua în considerare tratamentul cu glicopyrrolat sau scopolamină topică. Au mai fost 
propuse variate măsuri pentru a preveni această complicaţie: grefa dermică, grefa de 
ţesut adipos, aplicarea de AlloDerm, disecţia sub sistemul musculoaponevrotic 
superficial (SMAS) inclusiv lamboul fascial temporoparietal, menţinerea unui lambou 
gros tegumentar sau folosirea lamboului sternocleidomastoidian. Recent, toxina 
botulinică de tip A a fost utilizată cu succes în tratamentul sindromului Frey, iar la 
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pacienţii care devin imunorezistenţi la tipul A, tipul F al aceleiaşi toxine ar putea avea 
efectul benefic scontat.  

Pierderea simţului auzului  
Această complicaţie a fost de curând recunoscută ca fiind o deficienţă posibilă 

pe termen lung cauzată de radioterapia efectuată pentru tumorile maligne ale glandelor 
parotide. Studiile vizând efectele iradierii asupra auzului au decelat că pacienţii la care 
structurile urechii sunt cuprinse în câmpul de iradiere au o şansă de 30-40% de a pierde 
din auzul la nivelul urechii respective a cca 10 dB la sunete mai mari sau egale cu 4 
kHz. Un alt studiu a relevat că pacienţii care au primit doze de iradiere mai mari au 
şanse direct proporţionale mai mari de pierdere a auzului (până la 15 dB la 4-8 kHz). De 
aceea, se recomandă evitarea unor doze de iradiere mai mari de 50 Gy la  
nivelul cohleei [29].  

 
REZULTATE ŞI PROGNOSTIC 
Înţelegerea factorilor care influenţează supravieţuirea permite chirurgilor să 

dezvolte un plan de tratament raţional şi cu bune rezultate. 
Stadializarea tumorilor maligne ale glandelor salivare este importantă pentru 

descrierea prognosticului şi pentru comparaţia de acurateţe a rezultatelor tratamentului.  
Acest sistem de stadializare a fost stabilit pe baza unor analize retrospective a 

literaturii publicate. El include mărimea tumorii, extensia locală a tumorii, metastazele 
ganglionare limfatice cervicale şi metastazele la distanţă. Această metodă de stadializare 
s-a dovedit a fi corelată cu supravieţuirea. Rata de supravieţuire relativă la 5 ani este de 
85% pentru tumorile maligne ale glandelor salivare diagnosticate şi tratate în stadiul I, 
66% pentru tumorile din stadiul II, 53% pentru tumorile din stadiul III, 32% pentru 
tumorile din stadiul IV.  

Corelarea diagnosticului histologic cu comportamentul biologic al tumorilor 
maligne ale glandelor salivare nu este surprinzătoare. Din acest considerent, împărţirea 
tumorilor în două categorii (de joasă respectiv de înaltă malignitate) se remarcă a fi 
utilă. Tumorile de joasă malignitate includ: carcinoamele cu celule acinoase şi 
carcinoamele mucoepidermoide de joasă malignitate. Tumorile de înaltă malignitate 
cuprind: carcinoamele adenoidchistice, carcinoamele ex-adenoame pleomorfe, 
carcinoamele cu celule scuamoase şi adenocarcinoamele. Tumorile de joasă malignitate 
înregistrează rate de supravieţuire la 10 ani de 80-95%, în timp ce ratele de 
supravieţuire la 10 ani pentru tumorile de înaltă malignitate sunt de 25-50% [30].  

Diagnosticul histopatologic este adesea necunoscut la momentul intervenţiei 
chirurgicale iniţiale, iar stabilirea gradingului tumoral nu se poate face în urma 
examenului histopatologic extemporaneu. Totuşi, s-a constatat că un examen 
histopatologic extemporaneu are o acurateţe de 92,3%, o sensibilitate de 62,5% şi o 
specificitate de 100%. De aceea, informaţiile histologice în cazul tumorilor maligne ale 
glandelor salivare nu sunt în mod obişnuit disponibile preoperator. Diagnosticul 
histopatologic şi gradingul tumoral trebuie însă luate în considerare întrucât pot 
influenţa deciziile referitoare la extensia extirpării chirurgicale, tipul evidării cervicale 
sau necesitatea radioterapiei adjuvante.  

Mai multe studii actuale care au investigat mecanismele celulare şi modificările 
din diferite carcinoame ale glandelor salivare au condus la identificarea factorilor de 
prognostic la nivel infrastructural. Ki-67, un antigen nuclear care măsoară capacitatea 
proliferativă a unui cancer, a fost anterior utilizat pentru a determina agresivitatea unei 
astfel de tumori. Studiul cancerelor de glande salivare corelat cu urmărirea pe o 
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perioadă de 5 ani a acestor pacienţi, a relevat niveluri ridicate ale Ki-67 la nivelul 
tumorilor, în strânsă legătură cu prognosticul sever [31-33]. Alţi markeri ai proteinelor 
ce induc proliferarea celulară, decelaţi în fazele mitozei de  sinteză a ADN-ului celular 
(faza S), SKP2 şi ciclina A, au fost corelaţi cu o creştere a Ki-67 şi cu un prognostic 
slab în ce priveşte supravieţuirea fără boală în cazurile carcinoamelor mucoepidermoide 
ale glandelor salivare [34].  

Studiul proteinelor asociate cu diseminarea locală şi la distanţă a celulelor 
tumorale maligne decelează şi alţi potenţiali markeri pentru prognostic [35-37]. 
Imunohistochimia tumorilor maligne ale glandelor salivare (incluzând carcinomul 
mucoepidermoid, adenocarcinomul, carcinomul cu celule scuamoase, carcinomul cu 
celule acinoase) a decelat că expresia heparinazei şi a endo-beta-D-glucuronidazei a fost 
corelată negativ cu supravieţuirea.  

În carcinomul mucoepidermoid, imunocoloraţia pentru expresia mucinei poate 
evidenţia câteva informaţii despre prognostic. Cancerele cu o expresie crescută MUC1 
au dovedit o progresie tumorală crescută şi un prognostic nefavorabil, în timp ce 
expresia crescută a MUC4 demonstrează o progresie tumorală încetinită, şi respectiv o 
supravieţuire mai bună [13].  

Apariţia metastazelor în ganglionii limfatici regionali este relaţionată cu 
histopatologia şi mărimea tumorii primare. Cele mai mari rate de metastazare limfatică 
apar în cazurile carcinoamelor mucoepidermoide de înaltă malignitate (44% dintre 
cazuri), carcinoamelor cu celule scuamoase  (36% dintre cazuri), adenocarcinoamelor 
(26% dintre cazuri), carcinoamelor nediferenţiate (23% dintre cazuri) şi carcinoamelor 
ex-adenoame pleomorfe (21% dintre cazuri). Carcinomul mucoepidermoid de înaltă 
malignitate şi carcinomul cu celule scuamoase au rate înalte de metastazare 
limfonodulară ocultă (16% respectiv 40%). 

Evidarea cervicală este efectuată de obicei pentru ganglionii limfatici clinic 
pozitivi pentru metastaze, varianta electivă fiind totuşi controversată. Totuşi, studii 
recente au demonstrat că, la pacienţii fără evidare cervicală electivă, ratele de recidivă 
sunt mai mari iar rata de supravieţuire fără boală este semnificativ mai scăzută. Biopsia 
ganglionului limfatic santinelă trebuie să fie luată din primul eşalon de limfonoduli, care 
sunt evidenţiaţi în timpul parotidectomiei (atunci când aceştia apar ca fiind suspecţi) 
tratamentul chirurgical în continuare depinzând de rezultatul histopatologic al 
ganglionului recoltat. Limfoscintigrafia poate fi utilizată intraoperator pentru a 
identifica ganglionii limfatici „santinelă”[38]. Evidarea cervicală în cazurile N0 poate fi 
adecvată pentru pacienţii cu o mare probabilitate de metastaze cervicale oculte (de 
exemplu, în cazurile carcinoamelor mucoepidermoide de înaltă malignitate, 
carcinoamelor cu celule scuamoase sau tumorilor mai mari de 4 cm) şi cu un risc 
crescut de diseminare limfatică.  

Semnificaţia durerii ca simptom al maselor tumorale ale glandelor salivare nu 
este foarte clară, întrucât atât tumorile benigne cât şi cele maligne pot cauza durere. 
Oricum, printre pacienţii care sunt cunoscuţi cu un cancer al glandelor salivare, cei care 
au raportat durerea au avut o rată de supravieţuire la 5 ani mai scăzută (35% versus 68% 
pentru cei fără durere). Astfel, deşi durerea nu reprezintă un criteriu pentru malignitate, 
are o semnificaţie prognostică redusă pentru pacienţii cu cancere şi se datorează invaziei 
tumorale a unui nerv.  

Tumorile parotidiene asociate cu paralizia de facial sunt aproape universal 
maligne, şi acest aspect semnează prognosticul nefavorabil. Într-o revizuire a 1029 
cazuri de cancere parotidiene, Eneroth şi Hamberger (1974) au găsit 14% dintre acestea 
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ca fiind asociate cu paralizia de facial. Rata de supravieţuire la 5 ani a acestora a fost de 
9%. În 2004, Terhaard şi colaboratorii au studiat 324 de pacienţi cu carcinoame 
parotidiene şi au concluzionat că disfuncţia nervului facial este un factor de risc 
independent pentru supravieţuirea fără boală [39]. Cei cu funcţia normală a nervului 
facial au avut şanse de supravieţuire de 69%, comparativ cu 37% la cei cu disfuncţie 
nervoasă parţială şi 13% la cei cu funcţia complet alterată.  

În ce priveşte metastazele la distanţă, ele semnalează clar un prognostic 
nefavorabil. Terhaard şi colaboratorii au găsit o corelaţie independentă între metastazele 
la distanţă, stadiile T şi N, sexul masculin, invazia perinervoasă, tipul histologic şi 
interesarea tegumentului [39]. Tumorile maligne parotidiene conduc la metastaze la 
distanţă în 21% dintre cazuri. Rata metastazării la distanţă printre tumorile de înaltă 
malignitate este de 32%. Pentru carcinoamele adenoidchistice, rata metastazelor la 
distanţă este de aproximativ 50%. Cele mai comune locaţii ale metastazelor de la 
distanţă sunt: plămânul şi oasele. Deşi pacienţii cu metastaze de la carcinoamele 
adenoidchistice pot apare peste 10 ani de la boala iniţială, datorită creşterii lente a 
acestor tumori, supravieţuirea cu boala metastatică este totuşi scurtă. Aceiaşi autori 
olandezi menţionaţi mai sus au raportat o rată de supravieţuire de 68%±7% pentru 
pacienţii cu carcinoame adenoidchistice şi metastaze la distanţă în primul an de 
supravieţuire şi 32%±7% după 5 ani. Pentru pacienţii cu carcinoame cu celule acinoase 
şi metastaze la distanţă, rata de supravieţuire la 1 an este de 80%±13% iar la 5 ani este 
de 30%±14%. 
 

VIITOR ŞI CONTROVERSE 
Managementul optim al nervului facial în cazurile tumorilor maligne parotidiene 

care invadează nervul este deocamdată incert. Atunci când nervul facial este în mod clar 
neinvadat tumoral, el trebuie conservat iar în cazurile în care nervul facial este 
nefuncţional şi invadat de tumoră, secţionarea nervului este atitudinea cea mai susţinută 
de majoritatea autorilor. Când nervul este secţionat, trebuie reconstruit printr-un 
transplant de trunchi nervos, utilizând un nerv senzitiv cervical sau nervul sural. 
Statusul marginilor nervului facial nu pare să afecteze prognosticul funcţional al 
transplantului nervos [39].   

În cazurile în care nervul facial este invadat macroscopic sau microscopic de 
către tumora malignă salivară dar este încă funcţional, datele referitoare la conduita de 
urmat nu sunt prea bine argumentate. Într-un studiu, supravieţuirea la 5 ani pentru 
neoplasmele tratate prin extirparea tumorii cu păstrarea nervului a fost de 52%, în timp 
ce tumorile tratate prin parotidectomie cu sacrificarea nervului au înregistrat o 
supravieţuire de 43% [40].  

Un alt studiu a raportat o supravieţuire la 10 ani de 74% în cazul conservării 
nervului şi respectiv 45% în cazul sacrificării nervoase [40]. Datele acestui studiu 
retrospectiv sugerează că secţionarea nervului nu oferă un beneficiu semnificativ al 
supravieţuirii. Alte studii au demonstrat un beneficiu pentru supravieţuire atunci când 
rezecţia nervului s-a efectuat pentru a obţine „marginile libere de tumoră”. Într-un 
studiu pe 183 de pacienţi cu carcinoame adenoidchistice, supravieţuirea la 10 ani a fost 
de 46,8% în cazurile conservării nervului şi 58,8% în cazurile sacrificării lui. De 
asemenea, controlul local după 10 ani la pacienţii cu carcinoame adenoidchistice a fost 
de 70% pentru situaţiile cu nervul păstrat şi 60% pentru cele cu nervul sacrificat [41]. 
Un alt studiu efectuat la pacienţii cu carcinoame adenoidchistice a raportat o 
supravieţuire la 15 ani de 37% (când nervul a fost conservat) şi 60% (când nervul a fost 
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sacrificat) [42]. Aşadar, datele sunt conflictuale referitor la importanţa efectuării 
rezecţiei nervului facial pentru îmbunătăţirea supravieţuirii. Morbiditatea semnificativă 
a paraliziei de nerv facial trebuie atent cântărită împotriva oricărui posibil beneficiu 
oncologic.  

Odată cu descifrarea unora dintre mecanismele moleculare din celulele 
canceroase s-a iniţiat dezvoltarea unor medicamente noi care „ţintesc” specific 
modificările celulelor maligne. Terapia „ţintită” funcţionează diferit faţă de 
chimioterapia clasică, medicamentele utilizate având mai puţine efecte adverse [43]. 
Terapia ţintită a înregistrat până în prezent câteva succese în tratamentul cancerelor cu 
alte localizări. De aceea, nu poate fi deocamdată considerată ca fiind foarte eficientă în 
tratamentul tumorilor maligne ale glandelor salivare, multe trialuri clinice fiind încă în 
desfăşurare.   
 

CONCLUZII 
Tumorile maligne care se pot dezvolta în glandele salivare sunt relativ rare, dar 

există o mare varietate de subtipuri histologice care se comportă din punct de vedere 
biologic diferit. 

Succesul în diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor cu neoplazii ale glandelor 
salivare este asigurat prin cunoaşterea anatomiei glandelor salivare, a etiologiei 
tumorale precum şi a comportamentului biologic al fiecărui tip de tumoră malignă.  

Cancerele glandelor salivare sunt mai puţin frecvente şi, de aceea, nu există un 
program de screening recomandat pe scară largă în vederea diagnosticării lor cât mai 
precoce, dar controlul glandelor salivare pentru decelarea eventuală a unei mase 
nodulare este adesea o parte de rutină a examenului clinic general sau a examenului 
clinic stomatologic. 

Chiar dacă studiile imagistice ale glandelor salivare nu sunt de obicei necesare 
pentru evaluarea unor tumori de mici dimensiuni localizate în glandele parotide sau 
submandibulare, valoarea scanărilor computer-tomografice sau prin rezonanţă 
magnetică este apreciată pentru determinarea extinderilor tumorilor voluminoase, a 
interesării structurilor profunde şi a identificării adenopatiilor regionale. 

Tratamentul chirurgical este de primă intenţie pentru tumorile maligne ale 
glandelor salivare. Progresele înregistrate în tehnicile chirurgicale permit chirurgilor 
maxilo-faciali să extirpe tumori maligne ale glandelor salivare extinse chiar până la baza 
craniului şi să realizeze totodată reconstrucţii sofisticate care să îmbunătăţească calitatea 
vieţii pacienţilor după tratament.  

Noile tehnici de radioterapie permit ţintirea mai precisă a fasciculelor de raze 
(radioterapia cu neutroni, radioterapia conformală tridimensională, radioterapia cu 
intensitate modulată). 

Noile medicamente utilizate în chimioterapia tumorilor maligne ale glandelor 
salivare (Gemcitabina, Capecitabina, Oxaliplatinul) sunt deocamdată testate în trialuri 
clinice, reprezentând o opţiune de tratament pentru stadiile avansate ale acestor cancere. 

Agenţii medicamentoşi din terapia „ţintită” (cu mai puţine efecte adverse decât 
chimioterapicele clasice) sunt de asemenea investigaţi în prezent în trialuri clinice, 
pentru verificarea eficacităţii în tratamentul cancerelor glandelor salivare.  
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