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PLEOMORPHIC ADENOMA OF THE SUBMANDIBULAR GLAND IN A TEENAGER- A 
CASE REPORT(Abstract): Pleomorphic adenoma of the submandibular gland is rare in children. Only 
16 cases have been reported in the Japanese literature. In this paper, we report a pleomorphic adenoma in 
the submandibular gland of a 16-year-old boy. Under a clinical diagnosis of a benign tumor of the 
submandibular gland, the patient underwent total excision of the submandibular gland. The 
histopathological diagnosis was pleomorphic adenoma. Tumors developed in the submandibular gland of 
children have a slightly higher incidence of malignancy and recurrence than those in adults. Therefore, 
total excision of the submandibular gland is indicated. Recurrences are rare with complete en bloc 
excision of the tumor and the submandibular gland. Except for the rare cases of malignant transformation, 
the prognosis is excellent. 
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INTRODUCERE 
Adenomul pleomorf reprezintă cea mai frecventă tumoră de glandă salivară, 

(aproximativ 80% din aceste tumori), ce conţine ţesut epitelial mixt şi componente 
celulare mezenchimale. 

Ca şi localizare 80% se dezvoltă în glanda parotidă, 10-15% în glandele 
submandibulare, 5% în glandele sublinguale, 5% în glandele salivare minore, palatine, 
buză superioară, mucoasă bucală. Apare mai frecvent la femei în a IVa-VIa decadă de 
viaţă, raportul feminin/masculin este de 1,5/1, fiind foarte rar întâlnită la copii (11 
cazuri diagnosticate în perioada 1983-2005 la ”Children”s Hospital,Boston) [1]. 

Din punct de vedere histologic este o tumoră benignă mixtă, compusă din 2 
tipuri de celule: epiteliale/mioepiteliale şi elemente mezenchimale dispuse în stroma de 
mucopolizaharide, înconjurată de o pseudocapsulă fibroasă de grosime diferită [2].  

Din leziune pot protuziona spre ţesutul sănătos mici insule de ţesut tumoral 
(datorită ratei diferite de creştere a celulelor) fenomen numit pseudopodie; responsabil 
de recurenţă după excizia chirurgicală. Ocazional apare hemoragie, calcificare, necroză 
sau risc de degenerare malignă în timp. 
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PREZENTARE CAZ CLINIC 
Un adolescent în vârstă de 16 ani din mediul rural, normal dezvoltat staturo-

ponderal s-a prezentat pentru o recidivă locală a unei formaţiuni de glandă 
submandibulară, pentru care a fost operat în urmă cu o lună . Pacientul declara apariţia 
formaţiunii în urmă cu 2 ani cu creştere continuă şi autotraumatizarea repetată.  

Dintre antecedente personale fiziologice reţinem că este primul copil, născut la 
termen, natural, prezentaţie craniană, Gn-3350g, Apgard 9, alimentat la sân 4 luni, apoi 
cu lapte de vacă, vaccinat conform schemei, a efectuat profilaxia rahitismului, 
dezvoltare neuro-motorie conform vârstei. Ca antecedente patologice găsim la 1 lună un 
flegmon coapsă stânga incizat, la 1 an şi 7 luni o bronhopneumonie, iar la vârsta de 3 
ani a prezentat o pneumonie. 

Pacientul este fumător, aproximativ 45 de ţigări/zi, de 4 ani şi consumator 
ocazional de alcool. 

Examenul clinic general a evidenţiat stare generală bună, stare de nutriţie bună 
G = 67 kg, T = 167 cm, facies simetric cu acnee vulgară, herpes labial superior, 
tegumente normal colorate, foliculită şi numeroase pete hiperpigmentate la nivelul 
toracelui posterior; cicatrice postoperatorie submandibulară stângă, formaţiune tumorală 
cu diametrul 1/1cm de consistenţă dură, mobilă pe planul profund, aderentă la cicatricea 
operatorie (Fig. 1), nedureroasă, mucoase normal colorate, fanere normal implantate, 
sistem ganglionar superficial nepalpabil, sistem muscular normoton, normokinetic, 
normotrof, sistem osteo-articular aparent integru, mişcări active şi pasive în articulaţii 
normale, aparat respirator: excursii costale simetrice bilateral FR 21/min, sonoritate 
pulmonară normală, MV fiziologic; aparat cardio-vascular: arie precordială normal 
conformată, şoc apexian spaţiu V intercostal pe linia medio-claviculară, zgomote 
cardiace ritmice bine bătute AV-84/min, TA=110/65mmHg, artere periferice pulsatile; 
aparat digestiv: cavitate bucală normal conformată, faringe normal, abdomen suplu, 
mobil, depresibil, nedureros la palpare, scaun normal, ficat la rebord, splină nepalpabilă; 
aparat uro-genital: rinichi nepalpabili, micţiuni fiziologice, urini normocrome, OGE-
normal conformate; sistem nervos: ROT simetrice bilateral, fără semne meningiene, 
vede, aude, simte aparent normal.  

 

Prezenţa unei formaţiuni tumorale în contextul unei recidive locale în regiunea 
submandibulară, operat cu o lună anterior internării constituie premisele solicitării unui 

Fig. 1 Formaţiune tumorală cu diametrul 1/1cm în regiunea 
submandibulară stângă 
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examen CT care evidenţiază: tumoră bine diferenţiată cu margini netede, de consistenţă 
solidă, omogenă, hiperecogenă. (Fig.2). 

 
Ulterior a fost transferat în clinica de chirurgie unde se practică excizia cicatricei 

postoperatorii, extirparea formaţiunii tumorale şi a ganglionilor peritumorali; drenaj cu 
un tub de dren. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, drenajul suprimându-se la 6 
zile (Fig. 3). 

 
Examenul anatomo-patologic a evidenţiat glandă salivară mixtă cu resturi 

tumorale de adenom pleomorf în segmentul 4 al exciziei chirurgicale, modificări 
inflamatorii cronice şi granuloame de corp străin la firele de sutură anterioare. 

Particularitatea cazului este dată de apariţia la vârstă mică, sexul masculin şi 
localizarea în glanda submandibulară. 
 

 
DISCUŢII 
Adenomul pleomorf de glandă submandibulară este rar atât la copii cât şi la 

adolescenţi. În general este o tumoră benignă a glandelor salivare. Numele provine de la 

Fig. 2 CT-formaţiune tumorală în regiunea 
submandibulară stângă 

Fig. 3 Rezecţie adenom submandibular - aspecte intraoperatorii  
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pleomorfismul de arhitectură (aspecte variabile) văzut la microscopia optică. De 
asemenea, este cunoscut şi sub numele de "tumoră mixtă, a glandelor salivare", care 
descrie aspectul ei pleomorf, spre deosebire de originea sa dublă elemente epiteliale şi 
mioepiteliale. Tumora este fermă, de obicei solitară şi prezintă o creştere lentă, fără 
durere, iar când afectează parotida poate da fenomene de compresiune a nervului facial, 
otalgie, neuralgie, paralizia nervului IX, X, XI, trismus. 

Diagnosticul se poate pune fie imagistic [3] (sialografie, ecografie, CT, IRM), 
fie prin examen anatomo-patologic (punţie-aspiraţie cu ac fin, excizia tumorii). Biopsia 
efectuată prin aspiraţie cu ac fin poate determina dacă tumora este de natură malignă, cu 
o sensibilitate de aproximativ 90% [4,5]. Per ansamblu, tratamentul de elecţie pentru 
tumorile glandelor salivare este rezecţia chirurgicală. Biopsia efectuată prin aspiraţie cu 
ac fin este recomandată înaintea intervenţiei chirurgicale pentru a confirma diagnosticul 
[6]. Tumorile benigne ale glandei submandibulare sunt tratate prin simpla excizie cu 
păstrarea ramurei mandibulare a nervului trigemen, nervului hipoglos, şi nervului 
lingual [7].  

Tumorile maligne salivare, necesită rezecţia largă locală a tumorii primare. Cu 
toate acestea, în cazul în care rezecţia completă nu poate fi realizată, radioterapia 
adjuvantă îmbunătăţeşte controlul local [8]. 

Principalele complicaţii sunt date de leziunile nervoase VII (adenoamele 
parotidiene), hipoglos, ramul mandibular al trigemenului (adenomul submandibular). Pe 
termen lung adenoamele pot degenera malign în 2-25% din cazuri. Riscul de recidivă 
este de 45% pentru rezecţiile incomplete şi de 1-5% daca este ruptă capsula în timpul 
intervenţiei [7]. 

Deși această tumoră este benignă, reapariţia ei poate avea loc şi la 30 de ani 
după tratament, în aceste cazuri, riscul degenerării maligne fiind crescut. 

 
CONCLUZII 
Adenoamele submandibulare sunt tumori rare ale glandelor salivare şi sunt de 

obicei benigne.  
Rezecţia chirurgicală în ţesut sănătos este singurul tratament pentru aceste 

tumori. Ţesutul tumoral restant sau efracţia capsulei duce la recidivă în majoritatea 
cazurilor. 
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