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BROWN TUMOR OF THE FACIAL BONES (Abstract): Brown tumor arises as a direct result of the 
effect of parathyroid hormone on bone tissue in some patients with hyperparathyroidism. The lesion 
localizes in areas of intense bone resorbtion, and the bone defect becomes filled with fibroblastic tissue 
that can deform the bone and simulate a neoplastic process. Brown tumors can affect the mandible, 
maxilla, clavicle, ribs and pelvic bones. Most patients with hyperparathyroidism are asymptomatic. 
Skeletal changes may represent the first manifestations of the disease. Radiologically, brown tumor in the 
jaws presents as a well-defined radiolucent osteolytic lesion, making it hard to differentiate it from other 
maxillary expansive lesions that can present with a similar imaging. Brown tumors exhibit no 
pathognomonic histologic changes. Differentiating between a brown tumor and other giant-cell tumors 
may be very difficult, even with histology. A final diagnosis can be defined only by evaluating the 
radiological findings with histopathological, laboratory and clinical data. At present, brown tumor is 
considered as a reparative cellular process rather than a real neoplasia. This phenomenon is considered as 
pathognomonic of hyperparathyroidism secondary to renal failure, especially in patients on long-term 
hemodialysis. The initial treatment of brown tumor involves control of hyperparathyroidism, regardless of 
whether it is primary or secondary. The clinical management of brown tumor aims primarily to reduce the 
elevated parathyroid hormone levels by pharmacological treatment. Surgical treatment is reserved to 
nonresponders or to patients with painful symptomatology or alteration of normal function. Brown tumor 
can recur if hyperparathyroidism persists or recurs.  
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Tumora brună este o leziune constatată la nivelul oaselor, în condiţiile unei 
activităţi osteoclastice excesive, din hiperparatiroidism. Mecanismul fiziopatologic care 
conduce la apariţia tumorilor brune este dat de excesul producţiei de hormon 
paratiroidian în hiperparatiroidismul primar cu retenţia fosfaţilor, rezistenţa scheletală la 
acţiunea parathormonului, alterarea descompunerii parathormonului şi tulburarea 
reglării feedback-ului parathormonului de către calciu în hiperparatiroidismul secundar 
[1]. Producţia în exces a parathormonului va determina hipercalcemie datorită creşterii 
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absorbţiei intestinale a calciului, resorbţiei tubulare renale crescute şi creşterii activităţii 
osteoclastice. 

Rezultatul frecvent al insuficienţei renale cronice, în special la pacienţii 
dependenţi de hemodializă, este hiperparatiroidismul secundar. Există mai mulţi factori 
care contribuie la instalarea hiperparatiroidismului la pacienţii cu insuficienţă renală 
cronică, incluzând: rezistenţa osoasă la acţiunea parathormonului, retenţia crescută de 
fosfor ce cauzează scăderea malabsorbţiei calciului la nivel intestinal precum şi 
inhibarea producţiei de 1,25 – dihidroxi vitamina D prin creşterea fosforului [1]. 
Incidenţa tumorilor brune la nivelul oaselor variază de la 1,5% până la 13% [2,3]. 
Prevalenţa tumorilor brune este de aproximativ 0,1%, fiind mai frecvente la persoanele 
de peste 50 ani, mai ales la nivelul mandibulei decât la nivelul maxilarelor (Fig. 1A, 1B, 
2A, 2B). Localizarea simultană a acestor leziuni la nivelul maxilarelor şi mandibulei 
este posibilă dar foarte rară. Sexul feminin este de 3 ori mai frecvent interesat.  

 

 
Interesarea osoasă este o manifestare tardivă în cadrul hiperparatiroidismului [4]. 

Cu excepţia insuficienţei renale cronice în stadii avansate, tumorile brune sunt rar 
raportate în relaţie cu alte condiţii patologice (rahitism, folosirea medicamentelor 
anticonvulsivante, malabsorbţia). Leziunile scheletale clasice (resorbţia osoasă, 
chisturile intraosoase, tumorile brune, osteoporoza generalizată) apar la mai puţin de 5% 
dintre cazuri [5]. Coastele, claviculele, centura pelvină şi mandibula reprezintă oasele 
cele mai frecvent afectate [6,7]. Atât în hiperparatiroidismul primar cât şi în cel 
secundar se constată tendinţa către „ştergerea” laminei dura.  

Tumorile brune sunt leziuni non-tumorale care apar datorită unui metabolism 
osos anormal în hiperparatiroidism [8]. Ele reprezintă stadiul terminal al procesului de 
remodelare osoasă care apare în hiperparatiroidismul secundar [7]. Oasele compromise 
de aceste leziuni pot fi: oasele feţei, claviculele, coastele, oasele pelvisului şi/sau 

Fig. 1 Tumoră brună de mandibulă 
A. Aspect clinic al unei paciente în vârstă de 46 ani, cu IRC (hemodializă de 15 ani), 

Hiperparatiroidism secundar, diagnosticată cu o tumoră brună la nivelul ramului orizontal drept al 
mandibulei  (parathormon seric: 400 pg/ml) 

B. Ortopantomografia evidenţiază o zonă osteolitică, cu un contur estompat, la nivelul ramului 
orizontal drept al mandibulei, zona laterală 

(colecţia Clinicii Chirurgie O.M.F. Iaşi, 2010) 

A B 
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femurul [9]. Spre deosebire de hiperparatiroidismul secundar, oasele maxilare sunt mai 
comun interesate de tumorile brune dezvoltate în hiperparatiroidismul primar [10].  

Din punctul de vedere al examenului histologic, tumorile brune sunt alcătuite 
din: ţesut fibros, trabecule osoase şi suport vascular, dar fără matrice.  

Tumorile brune nu sunt încapsulate. Examenul microscopic relevă o resorbţie 
crescută a trabeculelor după modelul „tunelar” sau „stratificat”. Resorbţia osteoclastică 
conduce la microfracturi şi microhemoragii care produc progresiv un mic „vacuum”. 
Din confluenţa cu alte asemenea zone va rezulta ceea ce devine vizibil macroscopic sub 
forma tumorii brune [11]. Coloraţia caracteristică brună este datorată histiocitelor 
încărcate cu hemosiderină şi depozitelor de hemosiderină din chisturile osteolitice [12]. 
Osteoclastele distrug osul trabecular pe care îl formaseră osteoblastele, iar acest „front” 
al depozitării osului de reparaţie urmat de resorbţie adiţională se poate extinde dincolo 
de forma obişnuită a osului (către periost) şi poate cauza durere osoasă. Interesarea 
osoasă prin tumorile brune conduce la scăderea rezistenţei osoase şi implicit la fracturi 
patologice [13].  

Examenele radiografice standard ale cavităţii orale relevă o estompare 
generalizată a laminei dura în jurul rădăcinilor dinţilor, „ştergerea” pereţilor canalului 
alveolar inferior şi sinusului maxilar precum şi deteriorarea modelului osos trabecular al 
maxilarelor. La nivelul altor oase, se notează adesea eroziunile subperiostice ale 
falangelor.  

Manifestarea periferică a tumorii brune la nivelul cavităţii orale este rară [fig. 
2A]. Aspectul clinic poate simula un granulom periferic cu celule gigante [14]. 
Termenul de „tumoră brună” provine de la aspectul macroscopic al unei mase tumorale 
friabile de culoare roşu-brun; culoarea leziunii rezultă la rândul ei din vascularizaţia, 
hemoragia şi existenţa depozitelor de hemosiderină lezionale [15].  

 

 
De aceea, tumora brună este actualmente considerată o leziune osoasă cu celule 

gigante care apare adesea sub forma unei leziuni osteolitice multiple şi expansive.  

Fig. 2 Tumoră brună de maxilar 
A. Pacient în vârstă de 47 ani, cu IRC (hemodializă de 16 ani), Hiperparatiroidism secundar, 
diagnosticat cu o tumoră brună la nivelul zonei frontale a maxilarelor, mimând un granulom 

periferic cu celule gigante (parathormon seric: 2500 pg/ml) 
B. Ortopantomografia evidenţiază o osteopenie difuză la nivelul zonei alveolare frontale maxilare 

(colecţia Clinicii Chirurgie O.M.F. Iaşi, 2010) 
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Histologic, leziunile cu celule gigante au două componente principale: celulele 
stromale mononucleare şi celulele gigante multinucleare, printre care se găsesc adesea 
infiltratele hemoragice recente şi depozitele de hemosiderină (care dau coloraţia brună).  

Întrucât este dificil de diferenţiat histopatologic tumora brună faţă de alte leziuni 
cu celule gigante, diagnosticul clinic se bazează pe asocierea cu 
 hiperparatiroidismul [16]. 

Cei mai mulţi pacienţi cu hiperparatiroidism sunt asimptomatici. Modificarea 
nivelurilor serice ale fosforului şi calciului, creşterea fosfatazei alcaline serice precum şi 
creşterea parathormonului sunt utile pentru diagnosticul unei tumori brune. 
Hipercalcemia este adesea descoperită incidental, în timpul testelor de laborator de 
rutină. Hipofosfatemia şi nivelurile sanguine crescute ale fosfatazei alcaline pot fi de 
asemenea constatate [17]. În general, hipercalcemia şi hipofosfatemia sunt prezente în 
hiperparatiroidismul primar. În hiperparatiroidismul secundar se notează hipocalcemia 
şi hiperfosfatemia [18]. Teoretic, orice os component al scheletului poate fi afectat. 
Tumora brună poate fi primul semn clinic al hiperparatiroidismului. Unii autori afirmă 
că tumora brună este o formă localizată a unei osteite fibro-chistice descoperită în 
prezenţa hiperparatiroidismului [17, 19].  

Dacă la un pacient cu hiperparatiroidism se decelează o leziune intraosoasă 
expansivă, rotundă, radiotransparentă localizată la nivelul oaselor feţei, diagnosticul de 
tumoră brună este cel mai probabil. Dacă acelaşi tip de leziune este decelat la un pacient 
care nu are hiperparatiroidism, diagnosticul diferenţial este mai complex [17]. De 
asemenea, tumora brună este extrem de rară la pacienţii cu hiperparatiroidism 
normocalcemic [20].   

Managementul hiperparatiroidismului secundar vizează hemodializa sau 
transplantul renal. Afectarea osoasă semnificativă poate fi prevenită sau diminuată 
printr-un tratament medicamentos cu carbonat de calciu şi vitamina D [21]. În general, 
se agreează ideea că tratamentul tumorii brune trebuie să înceapă cu tratamentul 
hiperparatiroidismului subjacent iar în cazul în care leziunea persistă după acest 
tratament primar se va adăuga enucleerea şi chiuretajul leziunii [22,23]. Unii clinicieni 
au excizat tumorile brune înainte sau concomitent cu extirparea tumorilor paratiroidiene 
[24,25]. În rare situaţii se recomandă radioterapia sau chimioterapia. Pentru aceleaşi 
leziuni, alţi autori au efectuat iniţial corticoterapia sistemică iar după ce au obţinut astfel 
reducerea dimensiunilor tumorilor brune le-au îndepărtat chirurgical [14]. Există şi 
opinii potrivit cărora protocolul pentru managementul acestor leziuni depinde de 
importanţa clinică a acestora. Dacă tumora brună antrenează doar câteva probleme 
funcţionale, de obicei neregresând la tratamentul medical, se recomandă extirparea 
chirurgicală în completarea tratamentului hiperparatiroidismului secundar (chirurgical 
sau medical). În cazul inexistenţei tulburărilor funcţionale, este indicată terapia 
medicală în speranţa unei remisiuni tumorale şi doar dacă este necesară se va efectua 
extirparea chirurgicală a tumorii brune [26].  

 
CONCLUZII 
Tumora brună este o leziune osoasă unifocală sau multifocală şi reprezintă o 

complicaţie a hiperparatiroidismului avansat mai ales hiperparatiroidismului secundar 
insuficienţei renale cronice, la pacienţii care au efectuat hemodializă de lungă durată. 

Localizarea tumorii brune la nivelul maxilarelor sau mandibulei se descrie 
radiologic ca fiind o leziune osteolitică radiotransparentă, mai mult sau mai puţin bine 
delimitată, fiind dificil de diferenţiat de alte leziuni expansive ale maxilarelor care pot 
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prezenta imagini similare (granulomul cu celule gigante, tumora cu celule gigante, 
chistul anevrismal, cherubismul, boala Paget, tumora osoasă odontogenă, displazia 
fibroasă neodontogenă).  

Diagnosticul definitiv poate fi stabilit prin coroborarea aspectelor radiologice cu 
cele histopatologice, alături de datele examenelor clinic şi de laborator. Tumora brună 
este considerată actualmente a fi un proces de „reparaţie celulară” şi nu o tumoră 
propriu-zisă.  

Managementul clinic al tumorii brune are ca prim obiectiv scăderea nivelului 
parathormonului prin tratament medicamentos. Tratamentul chirurgical este rezervat 
cazurilor care nu răspund la tratamentul medicamentos precum şi pacienţilor cu 
simptomatologie algică sau cu alterarea funcţiilor normale determinate de anumite 
localizări ale tumorii brune. 
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