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REZUMAT
Adenomul cu celule bazale (BCA) este o entitate tumorală rară a glandelor salivare. Reprezintă o formă de
adenom monomorf, menţionată prima dată de Kleinasser şi Klein în 1967. (13) Localizarea cea mai frecventă
este la nivelul glandei parotide. Se prezintă de obicei ca o masă tumorală fermă, mobilă, cu creştere lentă.
Din punct de vedere microscopic, tumora conţine celule bazaloide monomorfe, cu absenţa celulelor
mioepiteliale. Histologic, se caracterizează prin prezenţa stromei hialine, care este moale, şi absenţa stromei
mixoide sau condroide.
Prezintă asemănări cu tumora mixtă, dar şi cu adenocarcinomul cu celule bazale şi cu carcinomul adenoid
chistic. Prin urmare, pot apărea întrebări legate de diagnostic şi tratament. Tinde să fie multifocală, iar rata
de recidivă după excizia chirurgicală este crescută.
Având în vedere frecvenţa redusă, descriem un caz particular de adenom cu celule bazale cu localizare
parotidiană şi aducem în discuţie datele din literatura de specialitate cu privire la diagnostic şi atitudine
terapeutică.
Luând în considerare toate aceste aspecte, în lucrarea de faţă prezentăm un caz de adenom cu celule bazale
cu localizare parotidiană ce a prezentat o serie de particularităţi clinico-morfologice discutate în paralel cu
datele existente în literatura de specialitate.
Cuvinte cheie: adenom cu celule bazale, glande salivare, examen histopatologic

ABSTRACT
The basal cell adenoma (BCA) is a rare tumor entity of the salivary glands. It represents an adenoma monomorphic form, first mentioned by Kleinasser and Klein in 1967. (13) The most frequent location is at the level of the
parotid gland. It presents itself usually as a tumorous firm mass, mobile, with slow increase.
Microscopically, the tumour contains monomorphic basal cells with the absence of myoepithelial cells. Histologically, it is characterised by the presence of hilar stroma presence, soft, and with the absence of the myxoid or
chondroid stroma.
It presents similarities with the mixed tumour, but also with the adenocarcinoma with basal cells and with the cystic adenoid carcinoma. Therefore, questions may arise regarding the diagnostic and treatment.
It tends to be multifocal and the rate of relapse after the surgical excision is high.
Taking into consideration all these aspects, in this paper we would want to show a case of adenoma with basal
cells with parotid localization which presented a series of clinical-morphological particularities in parallels with the
data existing in the specialized literature.
Keywords: basal cell adenoma, salivary gland, histo-pathology exam
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INTRODUCERE
Adenomul cu celule bazale (BCA) al glandelor
salivare este o tumoră benignă rară, asemănătoare
adenomului pleomorf. A fost recunoscut ca entitate
independentă în cea de-a doua ediţie a Clasificării
WHO a tumorilor glandelor salivare. (1) Deşi este
cunoscută posibilitatea crescută de recidivă postoperatorie, este considerată ca o tumoră cu rată redusă de transformare malignă şi cu un prognostic
bun. (2) Cel mai frecvent afectată este glanda parotidă (75%), urmată de glandele salivare minore ale
buzei superioare. (3,4) Au fost menţionate şi localizări la nivelul mucoasei jugale, buza inferioară,
palatul şi septul nazal (2), dar şi glanda submandibulară. (5)
Reprezintă 1-2% din tumorile epiteliale benigne
ale glandelor salivare. (6) Numit în trecut şi adenom
monomorfic, se constituie într-un procent de 54%
din totalul adenoamelor monomorfe. (7)
Epidemiologic, aceste tumori afectează pacienţi
în decada 5-6 de viaţă. În opinia celor mai mulţi
autori, există o prevalenţă în favoarea femeilor, dar
au fost raportate şi frecvenţe similare în cazul ambelor sexe. (8,9)
Histopatologic, au fost descrise patru pattern-uri
caracteristice: solid, trabecular, tubular şi membranos. (9-11) Absenţa celulelor mioepiteliale, prezente în tumorile pleiomorfe şi în alte neoplasme ale
glandelor salivare, a fost considerată o caracteristică
a BCA. (12)
Tratamentul constă în excizia chirurgicală cu
margini în ţesutul sănătos. (5)

acoperitoare, nemodificate de culoare. Formaţiunea
tumorală împinge în sus şi în lateral lobulul auricular stâng şi maschează relieful unghiului mandibular. La testele de motilitate facială, nu au fost
prezente semne de pareză facială periferică (Fig. 1,
Fig. 2). Palparea evidenţiază o formaţiune bine delimitată, cu suprafaţă boselată, consistenţă variabilă,
fermă, dar se percep şi zone depresibile, mobilă pe
planurile supra şi subiacente, uşor sensibilă. Examenul clinic nu decelează prezenţa adenopatiei locoregionale. La examenul endo-oral s-a constatat edentaţie termino-terminală mandibulară, edentaţie intercalată maxilară, neprotezate, nu au fost modificări ale orificiului de excreţie al canalului Stenon şi
nici modificări cantitative sau calitative ale salivei.

PREZENTARE DE CAZ
Pacienta în vârstă de 69 de ani, din mediul rural,
cu antecedente de hipertensiune arterială, neglijată,
netratată, s-a internat în Clinica de Chirurgie Orală
şi Maxilo-Facială a Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova pentru prezenţa unei formaţiuni
tumorale voluminoase la nivelul regiunii parotidiene
stângi. Formaţiunea debutase în urmă cu aproximativ 4 ani şi evoluase lent, nedureros. Nu au fost
prezente alte simptome asociate ca modificări ale
secreţiei salivare, senzaţia de uscăciune a cavităţii
orale sau tulburări de deglutiţie. Pacienta nu se mai
prezentase la nici un alt consult de specialitate şi,
prin urmare, nu mai efectuase investigaţii şi nu urmase tratament specific.
La examenul local exo-oral se observă prezenţa
unei deformări voluminoase relativ circumscrise
parotidiene stângi, cu formă rotund-ovalară, cu diametru aproximativ 6 cm ce destinde tegumentele

FIGURA 1. Aspect clinic – normă frontală

FIGURA 2. Aspect clinic – normă laterală
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FIGURA 3. Aspect ecografic

Cu diagnosticul prezumtiv de tumoră glandă parotidă stânga, se solicită examen ecografic care descrie prezenţa unei tumori la nivelul glandei parotide stângi ce ocupă aproape în întregime glanda
parotidă, cu zone de necroză şi vascularizaţie accentuate în toată masa tumorală, central şi periferic.
Nu se vizualizează adenopatie submandibulară şi
latero-cervicală stânga (Fig. 3).
Având în vedere evoluţia îndelungată, fără modificarea caracterelor tumorale, precum şi rezultatul
ecografic, a fost interpretată clinic ca fiind o leziune
tumorală benignă precum adenomul pleomorf,
tumora Whartin sau alte tumori benigne ale glandelor salivare.
Se intervine chirurgical sub anestezie generală
şi se practică extirparea formaţiunii tumorale care
ocupase în totalitate lobul superficial al glandei parotide. Intraoperator, se izolează sistemul musculoaponevrotic superficial şi se conservă nervul facial
(Fig. 4).
Macroscopic, tumora s-a prezentat ca o formaţiune relativ rotundă, cu diametru aproximativ 5-6
cm, de culoare albicioasă, fiind circumscrisă şi bine
încapsulată, suprafaţa boselată, de consistenţă variabilă, cu zone de consistenţă fermă ce alternează
cu zone depresibile, chistice. Tumora a fost încapsulată şi pe suprafaţa de secţiune s-au remarcat alter-

FIGURA 4. Aspect intraoperator

nanţă de zone solide cu zone chistice şi o coloraţie
variind de la alb-cenuşiu la galben-maroniu (Fig. 5).
Piesa operatorie s-a trimis pentru examen histopatologic.
Evoluţia postoperatorie a fost bună, nu au fost
prezente semne de pareză facială tranzitorie. Firele
de sutură s-au îndepărtat la 7 zile postoperator.
Examenul histopatologic descrie o formaţiune tumorală bine delimitată, încapsulată, constând în proliferări neoplazice cu celule predominant de tip bazaloid, cu multiple pattern-uri de creştere: tubular,
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FIGURA 5. Aspect macroscopic al tumorii

membranos, trabecular şi solid (Fig. 6a-d). La
periferia acestor proliferări se observă celule cubice
sau columnare cu nuclei rotunzi, tahicromatici cu

dispoziţie palisadată şi citoplasmă puţină (Fig. 7a).
În interiorul proliferărilor domină celulele cu morfologie variabilă, nuclei mai palizi, citoplasmă mai
abundentă eozinofilă şi margini indistincte (Fig.
7b). Majoritatea proliferărilor neoplazice au fost
înconjurate de benzi groase eozinofile de material
asemănător celui ce intră în alcătuirea membranelor
bazale (Fig. 7a), material ce a fost prezent chiar şi
între proliferările tumorale (Fig. 7c). Pe alocuri,
celulele tumorale din ariile solide au suferit leziuni
degenerative cu dezvoltarea de spaţii chistice (Fig.
7d). Stroma tumorii a fost una preponderent de tip
fibros, dar am observant şi arii în care aspectul a
fost cel al unui ţesut conjunctiv lax (Fig. 8a). Pe
zone limitate proliferările tumorale au invadat
capsula tumorală (Fig. 8b).
Examenul histopatologic a pus diagnosticul de
certitudine de adenom cu celule bazale cu patternuri mixte de creştere şi cu extensie intracapsulară.
În perioada imediată de urmărire postoperatorie,
de aproximativ 2 luni, nu au apărut complicaţii.

FIGURA 6a-d. Adenom cu celule bazale – pattern-uri de creştere: tubular (a); membranos (b); trabecular (c); solid (d);
HE, x40
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FIGURA 7a-d. Adenom cu celule bazale – (a) celule cu aspect bazaloid cu nuclei palisadaţi, HE, x100; (b) celule cu
morfologie variabilă, nuclei mai palizi, citoplasmă mai abundentă eozinofilă şi margini indistincte, HE, x200; (c) material
membranar-like, în jurul proliferărilor, dar şi între proliferările neoplazice, HE, x40; (d) ariile solide cu leziuni degenerative cu
dezvoltare de spaţii chistice, HE, x40

FIGURA 8a-b. Adenom cu celule bazale – (a) arii în care aspectul stromei a fost cel al unui ţesut conjunctiv lax, HE, x40;
(b) proliferările tumorale intracapsulare, HE, x40

DISCUŢII
Termenul de adenom cu celule bazale a fost
introdus de catre Kleinsasser şi Klein în anul 1967,

care au identificat acest tip de tumoră ca o entitate
clinică şi patologică distinctă. (13) Iniţial, acest tip
de tumoră a fost descris ca un tip particular de adenom monomorf, adesea fiind confundată cu adenomul
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canalicular, diferenţierea între cele două tipuri de
tumori fiind făcută ulterior de către Gardner şi
Daley. (14) Certificarea sa ca entitate tumorală benignă distinctă a glandelor salivare ce se diferenţiază
de adenomul pleiomorf prin absenţa componentei
stromale condromixoide a fost făcută în anul 1991
în cadrul clasificării OMS a tumorilor de glande
salivare. (15)
Asupra originii acestui tip de tumoră planează şi
astăzi numeroase controverse. Unii discută de posibila origine mioepitelială a acestei tumori (12,16,
17), alţi discută despre originea în celulele ductale
intercalare (18,19), în timp ce alţii insistă asupra
originii din celulele stem (20,21).
BCA este o tumoră benignă rară, reprezentând,
după unii autori, 2-4% din toate tumorile glandelor
salivare (3,28-30). Într-un studiu realizat de Cl.
Mărgăritescu et al. între anii 1998-2003, doar 4
dintre piesele operatorii recoltate de la pacienţii cu
tumori ale glandelor salivare internaţi în Clinica de
Chirurgie OMF Craiova s-au dovedit a fi adenoame
cu celule bazale. Acestea au reprezentat 3,38% din
tumorile benigne ale glandelor salivare şi 2,40%
din toate tumorile glandelor salivare. (31)
Cazul descris de noi respectă constatările celor
mai mulţi autori, conform cărora acest tip de tumoră
pare că afectează mai des paciente cu vârsta peste
50 de ani (32,33), fiind considerat un neoplasm
glandular salivar benign, rar întâlnit la tineri. Este
menţionată o frecvenţă de două ori mai mare la
bărbaţi decât la femei (32,34), în timp ce Batsakis
şi Brannon observă o marcantă predominanţă la
bărbaţi în ceea ce priveşte un anume tip de adenom
cu celule bazale, şi anume cel membranos. (19)
De obicei BCA apare ca o tumoră unilaterală,
bine circumscrisă, rotundă sau ovalară.
O masă tumorală nedureroasă, cu creştere lentă
este simptomatologia cel mai frecvent întâlnită.
(27,29) De obicei dimensiunile sunt mai mici de 3
cm. (35) La pacienta din studiul nostru, localizarea,
istoricul, vârsta şi sexul corespund raportărilor anterioare, dar nu şi dimensiunea, aceasta fiind mult
mai mare. Dimensiunile crescute se explică prin
prezentarea tardivă în serviciul de specialitate, evoluţia fiind lentă, asimptomatică.
Apariţia BCA bilateral este extrem de rară.
Junquera et al aduc în discuţie un astfel de caz şi
menţionează raportarea a doar 7 cazuri în literatura
engleză până în 2010. (6)
Literatura de specialitate descrie şi existenţa de
tumori multicentrice, îndeosebi subtipul membranos
(similar cilindromului cutanat) (19), şi de regulă
coexistă cu cilindroamele dermale şi tricoepitelioamele. (7,22,23) Condiţia patologică caracterizată

prin prezenţa sincronă de multiple tumori anexiale
cutanate şi de numeroase adenoame salivare cu celule bazale, uneori cu caracter desfigurant defineşte
sindromul Brooke-Spiegler, maladie autozomal
dominantă cauzată de mutaţia genei supresoare
care codifică proteina CYCLD (inhibitor al factorului de transcriptie NF-kB). (24)
BCA a fost recunoscută ca entitate patologică
distinctă de către World Health Organization în
1991. (15) Din punct de vedere histopatologic, a
fost clasificată în tipurile solid (monomorfic), tubular, trabecular şi membranos. (3) Celule bazale
se identifică în diverse tumori primare ale glandelor
salivare, fie ca o componentă a tumorilor, fie ca un
neoplasm pur al celulelor bazale. Prin urmare, distincţia între un BCA adevărat şi alte tumori primare
ce mimează trăsăturile celulelor bazale ale glandelor
salivare poate fi uneori dificilă. (36)
În diagnosticul diferenţial al acestei tumori intră: adenocarcinomul cu celule bazale, carcinomul
adenoid chistic varianta solidă, adenomul pleiomorf, carcinomul bazocelular cutanat ce invadează
glandele salivare, metastazele salivare de carcinoame scuamoase bazaloide.
Diferenţierea de adenomul pleiomorf se face
prin absenţa stromei condromixoide şi prin prezenţa
materialului membranar-like din jurul proliferărilor
în adenomul bazocelular. (25,26) Faţă de carcinomul adenoid chistic, diferenţierea se face prin absenţa pattern-ului invaziv de creştere, a vascularizaţiei şi ariilor proliferative microchistice, precum
şi a invaziei perineurale, elemente patognomonice
carcinomului adenoid chistic. (27) În adenocarcinomul cu celule bazale, sunt prezente invazia în
ţesutul glandular adiacent, invazia vasculară şi perineurală, prezentă atipiilor nucleo-citoplasmatice
şi a numeroase mitoze. (24)
Din punct de vedere histopatologic, cazul de
faţă prezintă în alcătuirea sa toate cele patru patternuri de creştere. Particular cazului nostru a fost
prezenţa extensiei intracapsulare a proliferărilor
neoplazice. Mai mult decât atât, unele tumori pot să
nu fie incapsulate. Prin urmare, tratamentul adecvat
este excizia locală, mai degrabă decat enucleerea.
(37)
Este esenţială integritatea capsulei pentru a minimiza riscul de recidivă, care este menţionat în
rare ocazii. (23) În cazul de faţă a fost prezentă invazia capsulei, fapt ce impune supravegherea clinico-imagistică în continuare a pacientului.
După unii autori, nu au fost raportate cazuri de
degenerescenţă malignă. (38)
După Nagao et al., transformarea malignă apare
la 4,3% din cazurile de BCA. (39)
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Rata de recurenţă pentru varianta solidă şi trabecular-tubulară este aproape inexistentă. Subtipul
membranos este cel mai frecvent asociat cu recidiva
(25-37% din cazuri), cel mai probabil din cauza
multicentricităţii acestei leziuni. Deşi rară, transformarea malignă a fost raportată tot la tipul membranos. Deci parotidectomia totală, mai degrabă
decât cea superficială, a fost propusă pentru BCA
de tip membranos. Dezvoltarea multicentrică, absenţa capsulei în aproape 50% din cazuri, asocierea
cu tumorile ecrine, transformarea malignă au determinat investigarea separată. (6,23)

CONCLUZII
În lucrarea de faţă am prezentat un caz de tumoră
de glandă salivară cu evoluţie de lungă durată care,
histopatologic, a prezentat aspectul unei tumori benigne epiteliale monomorfe cu pattern-uri de creştere variabile: tubulo-trabecular, solid şi membranos
şi leziuni degenerative chistice. Aceste aspecte au
îngreunat diagnosticul de certitudine histopatologic,
fiind necesară o analiză minuţioasă a tuturor trăsăturilor clinico-patologice şi histopatologice pentru
diferenţierea BCA faţă de alte tumori salivare cu
diferenţiere bazaloidă.
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