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الملخص :
هذا هو المرشد العالجي الرسمي الذي أقرته الجمعيات المتخصصة المشاركة في رعاية مرضى سرطان الرأس
والعنق في المملكة المتحدة  .أورام الغدد اللعابية نادرة ولها أنماط نسيجية واسعة جداً ،مما يجعل من الصعب إيجاد
أدلة عالية المستوى .تقدم هذه الورقة توصيات بشأن تقييم وتدبير المرضى المصابين بأورام في الغدد اللعابية في
الرأس والعنق.
التوصيات :
• ينصح بإجراء الرشف باإلبرة الدقيقة الموجهة بواسطة التصوير االيكوغرافي لجميع األورام اللعابية .
وينبغي دراسة العينات من قبل أخصائي تشريح مرضي خبير.
• ينصح بتطبيق العالج الشعاعي المساعد ( ) RTبعد الجراحة لجميع األورام الخبيثة للغدة تحت الفك باستثناء
األورام الصغيرة ذات الدرجة المنخفضة التي تم استئصالها تما ًما.
• بالنسبة ألورام الغدة النكفية الحميدة ،ينبغي إجراء استئصال كامل للورم ،حيث معدالت الشفاء جيدة .
• في حالة االستئصال غير التام لألورام خالل العمل الجراحي ،نحتاج في معظم الحاالت إلى متابعة سريرية
وينبغي أن يتم مناقشتها من قبل فريق متعدد االختصاصات  MDTلتحديد
طويلة األمد فقط.
فائدة العالج الشعاعي المساعد.
• كمبدأ عام ،إذا كانت وظيفة العصب الوجهي طبيعية قبل الجراحة فإنه ينبغي أن نحافظ على وظيفة العصب
الوجه خالل استئصال النكفة وإذا تم قطع العصب الوجهي داخل العمليات فإنه يتوجب إجراء إصالح
جراحي دقيق بشكل فوري بواسطة طعم عصبي .
• يوصى بإجراء تجريف عنق في جميع حاالت األورام الخبيثة باستثناء األورام الصغيرة ذات الدرجة
المنخفضة.
• عندما تتوضع األورام النكفية الخبيثة على مقربة من العصب الوجهي يجب إجراء عالج شعاعي مساعد.
• يجب األخذ بعين االعتبار العالج الشعاعي المساعد في األورام ذات الدرجة العالية أو األورام الكبيرة الحجم
أو في الحاالت التي يكون فيها هامش االستئصال ناق أو ضيق .
• ينبغي إجراء العالج الشعاعي المساعد على أساس العوامل السريرية باإلضافة إلى التشريح النسيجي
والدرجة ،
على سبيل المثال  :المرحلة ،خزل الوجه قبل العملية ،هوامش إيجابية ،الغزو بجوار العصب وانتشار خارج
المحفظة .

المقدمة :
أورام الغدد اللعابية الخبيثة نادرة الحدوث وفهم هذا المرض يستند في الغالب على سلسلة سريرية بدال من األدلة
العشوائية التي من غير المرجح أن تظهر لهذه األورام.
وتُسجَّل قرابة  300حالة كل عام في إنكلترا وويلز ،منها أقل من  10حاالت تحدث في األطفال (دون سن  19سنة ).
وتفيدنا الدراسات السكانية بإمكانية توقع وجود ما بين ثمانية إلى تسعة أورام خبيثة في الغدد اللعابية سنويا ً لكل مليون
نسمة.
تعد أورام الغدد اللعابية الخبيثة ذات عبء أكبر من األورام الحميدة ،
وعلى الرغم من أن أورام الغدد النكفية شائعة  ،فإن معدل األورام الخبيثة أعلى في الغدد اللعابية تحت الفك السفلي
والغدد اللعابية الصغيرة.
األورام اللعابية غير شائعة لدى األطفال ،لكن  % 30-20منها خبيثة (عادة ما تكون كارسينوما مخاطية بشروية
منخفضة الدرجة).
تتميز أورام الغد اللعابية بامتالكها مجموعة متنوعة من األنماط النسيجية والسريرية.
إن ندرة هذه األورام و األنماط النسيجية المتنوعة يعني أن هناك نقصا في الدراسات التي يمكننا استخدامها لتقديم
توصيات قوية لكل نمط نسيجي من أورام الغدد اللعابية .
وقد عُدل تصنيف منظمة الصحة العالمية في عدد من المناسبات ،كان آخرها في عام  .2005حيث من المفترض
أن يكون كل نوع فرعي كيانا فريدا في حد ذاته،
أورام الغد اللعابية بشكل عام هي آفات بطيئة النمو ويجب أن نتتبع حالة المرضى لمدة  10سنوات أو أكثر .
في معظم الحاالت ،هذه المعلومات غير متوفرة.
وفي الوقت الحاضر ،فإنه يتوجب تعيين السلوك السريري للعديد من األنواع الفرعية الجديدة .
وغالبا ما تصنف الكارسينوما على أنها ذات درجة عالية ،درجة منخفضة أو مختلطة ،وهذا األخير يتبع سلوك متغير
اعتمادا على النمط النسيجي .وباستثناء حاال ت األورام المخاطية البشروية  ،فقد ثبت أن العالقة بين األمراض السريرية
غير موثوقة.
وينبغي االعتراف بأن السلوك السريري أفضل من النمط النسيجي الورمي حيث يوفر أفضل دليل العالج وأنه من
المهم أن ننظر في العوامل السريرية باإلضافة إلى النمط النسيجي والدرجة عند التخطيط للعالج

األعراض السريرية :
بشكل عام  ،توجد أورام الغدد اللعابية في شكلين:

 كتلة واضحة بسيطة (محددة بشكل جيد  ،منفصلة ومتنقلة)
 كتلة مع أعراض كبيرة مصاحبة (األلم  ،النمو السريع  ،التثبيت إلى الهياكل المحيطة  ،غزو األعصاب أو
نقائل في العنق).
الميزات األخيرة كلها توحي بالخباثة .
التقييم والتصنيف :
ثلث األورام الخبيثة لها طبيعة خاملة وقد ال تختلف سريريا عن اآلفات الحميدة.
خطرا نظري ًا من االنزراعات  ،ولكنها لها دور
ال ينصح ب الخزعة المفتوحة في اآلفات الحميدة على ما يبدو ألنها تحمل
ً
في اآلفات الخبيثة بصراحة (خزعة مفتوحة أو أساسية) خاصة عندما يتم التفكير في الجراحة الجذرية.
كما أن اآلفات الخبيثة الخاملة قد تقلد الكتل الحميدة المثبتة نسيجيا  ,غالبا قد ال تكون في المتناول ريثما يتم االستئصال
الجراحي.
ولذلك فإن تشخي
والخلوي .

هذه األورام وتدبيرها يستند إلى األعراض السريرية والتصوير الشعاعي و التشريح النسيجي

 الدراسة الخلوية بواسطة الرشافة (  )FNACوالخزعة األساسية :
هذه هي أداة التشخي األساسية آلفات الغدة اللعابية (النكفية  ،التحت الفك واللعابية الصغيرة)  ،ولها قيمة إضافية إذا
تم فحصها من قبل أخصائي تشريح خلوي أو أخصائي تشريح نسيجي من ذوي الخبرة في تشخي أمراض الغدد
اللعابية.
بهذه الطريقة يمكننا أن نميز بين األمراض الخبيثة وال الحميدة في  %90من الحاالت .
ومع ذلك ،فمن الضرور ي ضمان أن يتم تفسير نتائج الرشافة باالبرة في سياق جميع المعلومات السريرية .
 الدراسات الشعاعية :
إن االيكوغرافي بواسطة أخصائي أشعة ماهر في الرأس والعنق هو أداة أساسية كجزء من التقييم األولي ويوفر
معلومات ممتازة حول الورم األساسي وكذلك حالة العقد اللمفاوية ا لعنقية .ويمكن دمجه مع الدراسة الخلوية بواسطة
الرشافة وفي األيدي ذات الخبرة  ،ويساعد على التمييز بين اآلفات الحميدة من اآلفات الخبيثة في حوالي  80في المائة
من الحاالت.

توصية :
ينصح بإجراء الرشافة اإلبرية الموجهة بواسطة اإليكوغرافي في جميع أورام الغدد اللعابية وأن يتم
إجراء دراسة خلوية عن طريق أخصائي تشريح مرضي خبير .
من عالمات الخباثة على التصوير المقطعي (التصوير المقطعي المحوسب ( )CTأو التصوير بالرنين المغناطيسي
( ))MRIهي :
 عدم التجانس .

 االرتشاح العضلي .
 المنظر المشبوه للعقد اللمفاوية .
ومع ذلك ،فإن دور التصوير الشعاعي الرئيسي هو تحديد الحجم والموقع والعالقة مع المجاورات.
التصوير المقطعي المحوسب مفيد في اآلفات الخبيثة الستبعاد النقائل البعيدة التي تحمل اإلنذار السيئ.
الخزعة المفتوحة :
وينبغي تجنبها في أغلب آفات الغدد اللعابية بسبب خطر االنزراعات إال إذا كانت اآلفة تبدي عالئم خباثة واضحة ولم
يتم إجراء أي دراسة خلوية نسيجية  .في هذه الحالة ،قد يساهم النمط النسيجي في تأكيد التخطيط الجراء جراحه جذرية
.
ال يزال من الممكن الحصول على دراسة نسيجية باستخدام عينات من خزعة أساسية موجهة بالموجات فوق الصوتية
بدال ً من خزعة مفتوحة.
بالنسبة للغدد اللعابية البسيطة ،ي ُسمح بإجراء الخزعة المفتوحة ،ولكن حيثما أمكن ،يجب إجراء الخزعة بواسطة خازع
جلدي .

المقاطع المجمدة frozen section :
في بعض الحاالت يكون من الصعب إجراء تشخي دقيق مع معدالت كبيرة للسلبية كاذبة لذلك فمن الضروري أن
نجري مقاطع مجمدة من قبل أخصائي تشخي مرضي خبير.
قد تكون الدراسة الخلوية أو النسيجية غير محددة قبل الجراحة  ،وبالتالي تلعب ا لخزعة المجمدة دورا في جراحة الغدة
النكفية .

من المهم عدم اختراق محفظة الورم أثناء جراحة النكفة ,وينبغي إرسال عينة نموذجية من المقاطع المجمدة الذي قد
يساعد في تحديد وجود ورم خبيث وبالتالي المساعدة في اتخاذ قرار
الجراحة الجذرية.
قد يكون هذا أفضل بدال من انتظار نتائج استئصال جزئي للنكفة ,كما
استئصال النكفة التام في مراحل متاخرة يحمل امراضية كبيرة ،وخاصة
فيما يتعلق بوظيفة العصب الوجه .

تحديد درجة الورم :
نظام تحديد درجة الورم للغد اللعابية األولية ( الورم _ العقد اللمفية _
النقائل ) يظهر في الجدول التالي.

خازع جلدي dermatological punch

تحديد الدرجة نظام النقائل لعقد العنق في سرطان الغدة اللعابية مماثلة ألي مرض نقيلي آخر .

تحديد الدرجة في أورام الغدد اللعابية
Tx

:

اليمكن تحديد الورم البدئي

T0

:

اليوجد دليل على وجود الورم

T1

:

حجم الورم <  2سم دون امتداد خارج المحفظة

T2

:

حجم الورم >  2سم وأقل من  4سم دون امتداد خارج المحفظة

T3

:

حجم الورم > من  4سم مع  /أو امتداد خارج المحفظة

T4a

:

الورم يغزو الجلد ,عظم الفك السفلي,قناة السمع  ,العصب الوجهي

T4b

:

الورم يغزو قاعدة القحف  ,الناتئ الجناحي  ,يغلف الشريان السباتي

االمتداد خارج المحفظة هو وجود دليل سريري ومجهري على غزو النسج الرخوة المجاورة ,
الدليل المجهري لوحده اليعتبر امتدادا خارج المحفظة حسب اهداف التصنيف .

التدبير والعالج :
أوال  :الغدة تحت الفك :
األورام الحميدة :يجب استئصال الغدة تحت الفك في مستوى فوق المحفظة .اليتطلب تجريف واسع لألنسجة المجاورة
.
األورام الخبيثة :معدالت البقاء على قيد الحياة على مر التاريخ في سرطان الغدة تحت الفك أقل من نظيرتها في الغدد
اللعابية الصغيرة او الغد ة النكفية .وقد عزى هذا إلى عدم وجود التشخي الخبيث قبل العالج وبالتالي القيام باستئصال
محافظ.

إذا كان هناك أي شبهة في وجود أورام أو تليف قاس في الغدة تحت الفك فإنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لتحديد ما
إذا كانت حميدة أو خبيثة قبل الشروع في الجراحة.
 التدبير الجراحي لألورام البدئية :
االستئصال الواسع مناسب لألورام التي تقتصر على الغدة جنبا إلى جنب مع شكل من أشكال تجريف العنق.
يجادل البعض لصالح استئصال أوسع لألورام الكيسية الغدية ولكن حتى مع الجراحة الجذرية فإنه من الصعب
الحصول على هوامش جراحية كافية ينصح بالجراحة الجذرية في األورام الخبيثة تحت الفك التي تتعارض مع
التوصيات للحفاظ على العصب الوجهي غير المصاب في أمراض النكفة.
وينبغي عالج األورام ذات الدرجة العالية سريريا ً عبر استئصال الغدة باإلضافة إلى هامش  2سم من األنسجة السليمة.
تجريف األعصاب المصابة مع هوامش سلبية مجهرية أمر محبذ.
يتم التعامل مع األورام المرتشحة الكبيرة مع غزو عظمي من خالل استئصال مركب الورم ،وطي األنسجة الرخوة
المجاورة واالستئصال العظمي حسب ما نراه مناسبا .

 العالج الجراحي لنقائل العنق :
مرحلة  : N0يجب أن يخضع المرضى إلزالة العقد مع تجريف عنق انتقائي (المستوى  1و .)2A
األورام عالية الدرجة أو األورام ذات المظاهر المشتبهة على التصوير بالرنين المغناطيسي نجري تجريف عنق
انتقائي اختياري (المستويات .)1-3
األنماط النسيجية التالية لديها خطر أعلى إلرسال نقائل :
)a
)b
)c
)d

كارسينوما مخاطية بشروية عالية الدرجة .
سرطانة الخاليا الحرشفية (. )SCC
األورام الكشمية .
الورم الغدي عديد األشكال .

وقد أعيد تعريف الورم الغدي عديد األشكال حيث تلعب بعض أنواعها دور األورام حميدة .وهو التنوع الخبيث
بصراحة يحمل خطر النقائل.
عند وجود أدلة على نقائل للعنق ) ) N+لدى بعض المرضى فإنه يتوجب إجراء تجريف عنق وذلك تبعا لدرجة
المرض وموقعه .

العالج الشعاعي األساسي (: )RT
وقد يكون  RTالبدئي قابال ً للتطبيق في األورام غير القابلة للجراحة حيث يمكن تطبيقها كإجراء تلطيفي  .ويجري
استكشاف دور األيونات الثقيلة مثل البروتون والعالج األيونات الكربوني ولكن لم يتم البت فيها بعد.
العالج الشعاعي قبل الجراحة  :قاعدة ال  4سم :
معدل البقيا سيئ في األورام فوق  4سم  .مع زيادة حجم خطر النقائل الخفية ويعتبر حجم الورم هو المحدد الرئيسي
للنقائل البعيدة.
األورام التي يزيد حجمها عن  4سم تقع في فئة األورام عالية الخطورة أو المعقدة  ،وينصح بتطبيق العالج
الشعاعي  RTالمساعد.
يجب أن نباشر بالعالج الشعاعي  RTبعد العملية الجراحية في غضون ستة أسابيع من الجراحة.

مؤشرات العالج الشعاعي  RTبعد العملية :





أورام الدرجة العالية أو المتقدمة (> 4سم) مع ارتفاع خطر النكس .
داء الرقبة المتبقي! أو انتشار خارج محفظة مجهري من الغدد اللمفاوية .
بعد الجراحة لألمراض الناكسة.
كارسينوما غدية كيسية .

المراقبة:
بعد الجراحة وحدها أو الجراحة تليها العالج الشعاعي فإن المراقبة الدقيقة مطلوبة.
اإليكوغرافي يقدم طريقة دقيقة للكشف عن النكس ولكن التصوير بالرنين المغناطيسي خط األساس بعد ثالثة أشهر
العالج مفيد للمقارنة.

توصية :
يوصى بتطبيق المعالجة الشعاعية بعد العمل الجراحي لجميع األورام السرطانية للغدة تحت الفك
الخبيثة باستثناء حاالت األورام الصغيرة ذات الدرجة المنخفضة التي تم استئصالها تما ًما .

* ثانيا  :الغدة النكفية :
األورام الحميدة :
التدبير التقليدي لألورام النكفية الحميدة هي عن طريق عزل العصب الوجهي مما يؤدي إلى استئصال سطحي أو كلي.
وال يوجد حاليا اتفاق في المؤلفات على مدى االستئصال للحصول على هامش كاف في األورام الحميدة .وهناك
اعتراف متزايد بأن العمليات األقل رضا من الجراحة التقليدية (االستئصال خارج المحفظة  ،استئصال النكفة الجزئي،
وحتى استئصال النكفة عن طريق التنظير) فعالة بنفس القدر لدى بعض المرضى المختارين .ويفضل أن يتم تنفيذ هذه
التدابير من قبل جراحين خبراء في حاالت مختارة و بشكل مناسب  .مثل األورام الصغيرة المحصورة في الف
السطحي .ال ينبغي إجراء "استئصال الو رم" بسبب ارتفاع معدالت النكس  .كما أن العصب الوجهي غالبا ما يكون
قريب جدا من الورم (وخاصة في األورام األكبر) يستلزم تطبيق تشريح دقيق و تجنب تمزق الورم أمر مهم .
وتنطوي االنزراعات الورمية على زيادة في معدل نكس اإلصابة على مدى فترة طويلة ،وبالتالي يوصى بالمتابعة
الطويلة األجل في مثل هذه الحاالت.

ينبغي مناقشة تطبيق العالج الشعاعي المساعد  RTلمثل هذه الحاالت في إطار فريق متعدد التخصصات ، MDT
ولكن استخدام  RTفي هذه الحاالت مثير للجدل وال يوصى بتطبيقها بشكل عام خاصة في المرضى الصغار بسبب
خطر األورام الناجمة عن اإلشعاع .
األورام النكفية الحميدة الناكسة :
عادة ما يتم عالجها جراحيا .قد يكون وضع عالمات اإليكوغرافي قبل الجراحة مفيد ًا.
يوصى بإزالة األنسجة في السرير النكفي مع الحفاظ على عصب الوجه .وينبغي مناقشة المريض في  MDTلمدى
مالئمة  RTبعد العملية الجراحية للحد من النكس .

توصية :

• بالنسبة لألورام النكفية غير الحميدة ،ينبغي إجراء استئصال الورم الكامل ،مع معدالت شفاء جيدة
• في حالة حدوث انزراعات ورمية داخل العملية ،نحتاج في معظم الحاالت إلى متابعة طويلة األمد
سريرية فقط.
وينبغي مناقشتها في  MDTلمناقشة مزايا العالج الشعاعي المساعد RT

األورام النكفية الخبيثة :
التدبير الجراحي للورم البدئي .
في الكارسينوما  ،الجراحة هي العالج المفضل .ينبغي إجراء استئصال نكفة محافظ مع الحفاظ على وظيفة العصب
الوجهي في حال عدم وجود غزو ورمي.
بالنسبة لألورام السطحية الصغيرة ذات الدرجة المنخفضة ،قد يكفي استئصال نكفة محافظ جزئي (استئصال نكفة
سطحي أو استئصال محلي واسع مع هامش كاف ال يقل عن  1.5سم) ولكن بخالف ذلك ينصح بإجراء استئصال نكفة
محافظ بالكامل مع استئصال األنسجة المجاورة إذا لزم األمر لتحقيق استئصال داخل الكتلة.
يجب الحفاظ على أي جزء من العصب الوجهي غير مرتشح بالورم وقد تكون هناك حاجة إلى مقاطع مجمدة لتحديد
غزو األعصاب.
إذا كان العصب الوجهي طبيعي قبل الجراحة ،فيجب إجراء طعم عصبي أساسي بعد استئصال الجذور.
الكارسينوما الغدية الكيسية تتميز بنمط انتشار واسع واإلزالة الجراحية غير مكتملة هي القاعدة .من المستحسن إجراء
استئصال كامل للورم مع التضحية بأي جزء من أي جزء من األعصاب المصابة بشكل واضح في الورم.
تدبير العصب الوجهي في سياق األورام النكفية :

يمكن إصابة العصب الوجهي باألذى في جراحة النكفة ،إما كحدث مخطط له عند إزالة ورم خبيث أو عن غير قصد.
يمكن أن يكون الضرر قطع العصب أو يمكن أن يحدث مع سالمة العصب  ،مثل ارتجاج العصب .
وإذا ماحدث قطع للعصب ،ينبغي إصالحه في أقرب وقت ممكن .إصالح مجهري مباشر دون توتر ،أو إصالح
باستخدام طعم عصبي ،توفر أفضل فرصة للتعافي الجيد .وقد ثبت أن التأخير ألكثر من عام في إصالح األعصاب هو
عامل سلبي في تعافي المرضى .إذا لم يكن جذع العصب القريب متاحًا أو تمت إزالة كميات كبيرة من عضالت الوجه
 ،فإن إعادة الحركة في الوجه يتطلب إجراء نقل عضالت وأعصاب .
يمكن الع ثور على العصب الوجهي بشكل روتيني و تجريده في الجزء الخشائي من العظم الصدغي إذا لم يكن باإلمكان
العثور على العصب في العنق.
يمكن أن تكون تقنيات إعادة الحركة مرحلة واحدة إما بإجراء عملية جراحية دقيقة لنقل العضالت  ،أو إجراء عملية
رأب عضلي للعضلة الصدغية .
تتطلب هذه التقنيات خبرة كبيرة وينبغي إحالة المرضى الذين يعانون من شلل كبير في الوجه إلى الرعاية حيث يمكن
أن تقدم مجموعة كاملة من الخيارات الترميمية فيما يتعلق بإعادة الحركة للوجه  ،بما في ذلك حماية العين.
توصية :
كمبدأ عام ،إذا كانت وظيفة العصب الوجهي طبيعية قبل الجراحة ،فيجب أن تتم كل حركة للحفاظ
على وظيفة العصب الوجهي أثناء استئصال النكفة ،وإذا تم قطع العصب الوجهي داخل العملية
االعتبار بإجراء اإلصالح الفوري عبر الجراحة المجهرية (مع وضع
األخذفيبعين
فيجب
الجراحية،
العنق :
للنقائل
الجراحي
التدبير
طعم عصبي إذا لزم األمر) .
وتشير األدبيات إلى أن معدالت اإلصابة بنقائل الى العقد اللمفية ناجمة عن سرطان النكفة البدئي تتراوح بين  13و39
.%
وينبغي إجراء تجريف عنق لدى المرضى الذين يبدون أدلة سريرية أو إشعاعية تشير لنقائل عقد لمفية .
وينبغي النظر في تجريف العنق االنتقائي الوقائي للمرضى الذين يعانون من أورام عالية المستوى و/أو أدلة سريرية
عالية الدرجة (أي .السرطانة الغدية ،سرطان حرشفي وغير متمايز ،سرطانة المخاطية البشروية عالي الدرجة
وسرطانة الغدية عديدة األشكال ) باإلضافة إلى ذلك ،يوفر تجريف العنق عينة نسيجيه توفر معلومات تنبؤية مهمة مثل
االنتشار خارج المحفظة التي ثبت أنها مؤشر إنذار سيئ .

توصية :
ينصح بإجراء تجريف العنق في كل أورام النكفة الخبيثة باستثناء األورام الصغيرة
المنخفضة الدرجة .
العالج الشعاعي:
العالج الشعاعي فعال في الحد من معدل نكس األورام الحميدة .تم تطبيقها في حاالت السرطانة الغدية العديدة األشكال
الناكسة ذات الخطورة العالية .

العالج الشعاعي مناسب لألورام الكبيرة (> 4سم) ،واألمراض الناكسة  ،والمرضى الذين يعانون من هوامش غير
مكتملة أو ضيقة ،والغزو بجوار العصبي ،واالمتداد إلى وراء الغدة ،وغزو العقد اللمفية  ،النقائل  ،واألورام عالية
الجودة .

توصية :
• عندما تكمن األورام النكفية الخبيثة على مقربة من عصب الوجه يجب أن تكون هناك عتبة
منخفضة لـ RT
• يجب النظر في العالج الشعاعي المساعد في أورام عالية الدرجة أو الكبيرة أو في الحاالت التي
يكون فيها هامش استئصال غير مكتمل أو ضيق .
• يجب وصف العالج الشعاعي المساعد على أساس العوامل السريرية باإلضافة إلى النمط
النسيجي و التصنيف ,على سبيل المثال المرحلة ،خزل الوجه قبل الجراحة ،هوامش إيجابية،
الغزو فوق العصب وانتشار خارج المحفظة .
األورام الناكسة :
وهذا يتطلب تقييم دقيق للمريض مع تكرار االستقصاء الشعاعي إعادة قراءة النمط النسيجي من االستئصال األولي.
وسوف تتطلب عادة جراحة أكثر جذرية مع التضحية من العصب الوجه والجلد إذا كان هناك شك في غزو ورمي.
لم تظهر العمليات الجراحية الجذرية لقاعدة الجمجمة حتى اآلن أدلة مقنعة على تحسين البقاء على قيد الحياة .النظر في
العالج الكيميائي و  /أو  RTالعالج الشعاعي المساعد .
ثالثا  :أورام الغدد اللعابية الصغيرة :
التاريخ الطبيعي ألورام الغدد اللعابية الصغيرة داخل ا لفم مشابه لمثيلها في الغدة النكفية والغدة تحت الفك السفلي .
والنتيجة أسوء بالنسبة للمواقع غير مرئية مثل الحنجرة والبلعوم األنفي واألنف  .أن اإلنذار لهؤالء المرضى مشابه
لمرضى أورام النكفة والغدة تحت الفك السفلي ويرتبط اإلنذار بدرجة الورم أكثر من النمط النسيجي .
 األورام الحميدة :
يمكن إجراء استئصال أورام الحنك بأمان في مستوى تحت السمحاق دون استئصال عظم الحنك  ,يمكننا استئصال
األورام الحميدة في الحنك المثبتة لألنسجة الرخوة المجاورة عن طريق استئصال موضعي دقيق .

 األورام الخبيثة :

التدبير الجراحي للورم هو القاعدة  .حيث تعامل معظم الحاالت بطريقة مشابهة لحاالت السرطانة الحرشفية  ,مع
إجراء استئصال عميق كالذي يجرى في حالة السرطانة الحرشفية وذلك لضمان هوامش استئصال أمنة .
ويتم إصالح العيوب حسب الحالة .
التدبير الجراحي للنقائل الورمية في العنق :
يستطب تجريف العنق العالجي الستئصال العقد اللمفاوية المصابة .
يستطب تجريف العنق االنتقائي في حال الدرجة العالية للورم واالصابة السريرية الشديدة مثل  :السرطانة الغدية عالية
الدرجة  ,السرطانة الغازية  ,السرطانة الغدية عديدة األشكال  ,سرطانه حرشفية  ,والسرطانة المخاطية البشروية ,
والسرطانة الغير متمايزة .

العالج الشعاعي :
استطبابات العالج الشعاعي قبل الجراحة :





بقايا ورمية مجهرية
أورام غدية كيسية
أورام غير متمايزة عدوانية
قاعدة ال  4سم

المبادئ العالجية والتاريخ السريري ألورام الغدد اللعابية الخبيثة :
سرطانه الخاليا العنبية :
تشكل هذه األورام حوالي  % 3من أورام النكفة وتعتبر األكثر شيوعا  ,ذروة اإلصابة في العقد الخامس .
وتشمل العوامل األخرى :
)1
)2
)3
)4
)5

النمط النسيجي المتنوع .
المنشأ المتعدد البؤر .
اإلصابة ثنائية الجانب .
معدل البقيا  % 90لمدة خمس سنوات  ,و  % 55لمدة عشرين سنة .
نسبة اإلصابة بنقائل ورمية إلى العقد اللمفاوية . % 10

معظم أورام الخاليا العنبية منخفضة الدرجة حوالي  % 80حيث تعالج معظم األورام الصغيرة المحيطية باستئصال
نكفة محدد .
في أورام الخاليا العنبية منخفضة الدرجة فان العالج الشعاعي التالي لالستئصال الجراحي ال يزيد من معدل البقيا لدى
المرضى لذا ينبغي النظر بعناية في دور العالج الشعاعي في مثل هذه الحاالت يوصى باستئصال النكفة مع الحفاظ
على األعصاب غير المصابة .
 اليستطب إجراء تجريف عنق انتقائي .

األورام المخاطية البشروية :
هذه األورام تملك إمكانيات متغايرة للخباثة مع آفات منخفضة الدرجة بعد طور هجوع  ,إن اآلفات عالية الدرجة
النسيجية تملك تاريخ مشابه لسرطانه الخاليا الحرشفية .
يرتبط الصف النسيجي بالعديد من العوامل اإلنذارية بما في ذلك غزو العقد اللمفاوية والبقيا .
فيما يلي السمات األساسية :












أشيع أورام الغدد اللعابية الرئيسية  % 9-4مع أكثر من  % 90تحدث في الغدة النكفية ولكن بشكل أكثر تواتر
في الغدد اللعابية الصغيرة .
أشيع أورام الغدد اللعابية الخبيثة عند األطفال وغالبا ما يكون في شكله المخاتل .
أعلى معدل حدوث في العقد الثالث إلى الخامس من العمر مع عدم انحياز جنسي .
غالبا ما يصيب الف السطحي للنكفة .
اإلنذار يرتبط بالنمط النسيجي المتنوع من منخفض الدرجة إلى متوسط وعالية الدرجة  .على الرغم من أن
األورام المنخفضة الدرجة قد تكون عدوانية في بعض األحيان .
البقيا لمدة خمسة سنوات يختلف بين  % 86لألورام منخفضة الدرجة و % 22لألورام عالية الدرجة .
غزو الخاليا العصبية واألوعية اللمفية ليس نادرا في مثل هذه األورام .
معدل النقائل إلى العقد اللمفاوية هو  % 40في االورا م المتوسطة والعالية الدرجة .
يمكن استئصال األورام الصغيرة المنخفضة الدرجة بأقل قدر من استئصال النكفة الكلي
اآلفات >  2سم ستكون غالبها على اتصال وثيق مع العصب الوجهي وذلك سيتعلق على تقييم العالج الشعاعي
.
يستطب العالج الشعاعي في األورام العالية الدرجة .

توصية :
في حاالت السرطانة المخاطية البشروية فإن النمط النسيجي يعد عامل مهم يرتبط بالنتائج
ويتوجب علينا مراعاته عند التخطيط للعالج .
السرطانة الغدية الكيسية :
تعد أكثر األورام الخبيثة شيوعا في الغدد اللعابية  % 25 - 20من مجموع األورام الخبيثة للغد اللعابية
تحدث في مواقع مخاطية أكثر من الغدد اللعابية الرئيسية .
تمثل ما يقارب  % 6 -2من أورام الغدة النكفية وما يقارب  % 15من أورام الغدة تحت الفك السفلي .
تتميز ب :
 النمو البطء والمنتشر وارتفاع معدل الغزو العصبي  .ويمكن أن يكون األلم العصبي الناكس سمه من سمات
المرض الخفية المبكرة .








حيث يتم تشخي اإلصابة على أنها ألم وجهي غير نمطي ما يسبب تأخير في وضع التشخي المناسب .
النمط النسيجي المتغاير الذي من الصعب ربطه بالسلوك السريري على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى
أن األنماط المثقوبة تملك إنذارا أفضل من األنماط األنبوبية والصلبة .
ينبغي أن يش تمل العالج على استئصال موضعي واسع مع الحفاظ على األعصاب غير المصابة  .وكثيرا ما
يستطب العالج الشعاعي بعد العمل الجراحي .يمكن عالج األورام السرطانية الدرجة األولى والثانية على
الرغم من أن منحنى البقيا اليتسطح حتى بعد  20عاما
ترتبط المرحلة الثالثة أو الرا بعة من المرض بسوء اإلنذار مع انخفاض معدل البقيا لمدة  10سنوات .
أن بطء معدل النمو يجعل معدالت البقيا على قيد الحياة لمدة خمس سنوات مؤشرا اليمكن االعتماد عليه في
العالج .
يبلغ معدل البقيا فقط  % 20الكثر من خمس سنوات لدى المرضى المصابين بنقائل ورمية إلى الرئ ة .

السرطانة الغدية :
هذه األورام غير شائعة وفي معظم األحيان (  ) %90منها وجدت في الغدة النكفية  ,تتميز بمايلي :





معدل إصابة الجنسين متساوي  .يصيب أي عمر ويعد احد أشيع األورام لدى األطفال .
تتفاوت المظاهر النسيجية من النمط الحليمي المنخفض الدرجة جيد التمايز أو النمط المخاطي إلى آفات عالية
الدرجة غير متمايزة .
معدل اإلصابة بالنقائل البعيدة تصل إلى  % 40لألورام عالية الدرجة .وترتبط بشكل بمعدل البقيا .
معدل البقيا لألورام المنخفضة الدرجة لمدة خمس سنوات تبلغ  % 75و  % 19لألورام العالية الدرجة .

يعتمد العالج على االستئصال الموضعي الواسع مع تجريف عنق انتقائي وتطبيق عالج شعاعي لألورام عالية الدرجة
سريريا .

األورام المختلطة الخبيثة  ( :السرطانة الغدية عديدة األشكال )
هي عبارة عن فئة واسعة من أورام الغدد اللعابية .
التسمية خاطئة غالبا لبعض األورام الخبيثة المختلطة المنحدرة من األورام الغدية عديد األشكال .
وهذه األورام تملك تاريخ من النكس المتعدد مع الجراحة والعالج الشعاعي .
تتراوح نسبة النكس مابين  %2إلى , % 5
تصنف األورام على أنها سرطان موضعي  -غير غازي ( داخل المحفظة )
 غازي خفيف ( <  1.5مم ) غازيةالسلوك السريري لألورام المبكرة والقليلة الغزو يشبه سلوك الورم الغدي العديد األشكال للغدد اللعابية .

يرتبط السلوك الخبيث السريري بالبؤر الخبيثة فقط التي تمتد إلى خارج المحفظة وتميل هذه األورام إلى أن تكون عالية
الدرجة مع ارتفاع معدل اإلصابة بالنقائل الورمية .

سرطانه الخاليا الحرشفية :
غالبا ما يخطئ في تشخي هذه اآلفة الورمية البدئية على أنها آفة مخاطية بشروية عالية الدرجة أو أنها نقائل ورمية
ثانوية من موقع بدئي أخر  ,ومع ذلك فإنها قد تكون نقائل ورمية من سرطان جلدي .
تتميز هذه األورام بمايلي :






معدل إصابة الذكور على اإلناث 1/2
الميل للحدوث لدى كبار السن ( العقد السابع )
النقائل تتظاهر في البداية على أنها كتلة منفصلة في النكفة على عكس األورام اللعابية فان  sccله
ميل لحدوث غزو خارج ا لمحفظة في وقت مبكر .
في النكف ة  :فانه يهدد البنى التشريحية والعالج الجراحي السريع هو القاعدة  ,والتأخير في الجراحة
لبضع أسابيع قد يحدث تغير مهما في الجراحة .
انذاريا سئ ويتوجب عالجه على انه ورم مخاطي بشروي عالي الدرجة .

العالج الجراحي الجذري متبوع بعالج شعاعي يعتبر أفضل الخيارات العالجية .

األفكار الرئيسية :









هناك كمية محدودة من األدلة السريرية لتدبير أورام الغدد اللعابية
تظهر أورام الغدد اللعابية مجموعه متنوعة من األنماط النسيجية والسلوك السريري
األورام الخبيثة للغدد اللعابية نادرة
االستقصاءات ضرورية لتحديد نمط العالج المناسب وينبغي أن تشمل  FNAمع تقرير أخصائي تشريح
مرضي .
يتم عالج غالبية األورام جراحيا والتي ينبغي أن تكون مناسبة لحجم الورم ونمطه النسيجي والسريري .
كمبدأ عام  :في الحاالت التي يكون فيها وظيفة العصب الوجهي طبيعية يتوجب الحفاظ على العصب خالل
العمل الجراحي
تطبيق العالج الشعاعي في الحاالت الخبيثة ذات المظاهر النسيجية والسريري ة السلبية
تجريف العنق االنتقائي في غالبية األورام الخبيثة ..
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Abstract
This is the official guideline endorsed by the specialty associations involved in the care of head and neck cancer
patients in the UK. Salivary gland tumours are rare and have very wide histological heterogeneity, thus making
it difficult to generate high level evidence. This paper provides recommendations on the assessment and
management of patients with cancer originating from the salivary glands in the head and neck.
Recommendations
• Ultrasound guided fine needle aspiration cytology is recommended for all salivary tumours and cytology
should be reported by an expert histopathologist. (R)
• Adjuvant radiotherapy (RT) following surgery is recommended for all malignant submandibular tumours
except in cases of small, low-grade tumours that have been completely excised. (R)
• For benign parotid tumours complete excision of the tumour should be performed and offers good cure
rates. (R)
• In the event of intra-operative tumour spillage, most cases need long-term follow-up for clinical observation
only. These should be raised in the multidisciplinary team to discuss the merits of adjuvant RT. (G)
• As a general principle, if the facial nerve function is normal pre-operatively then every attempt to preserve facial
nerve function should be made during parotidectomy and if the facial nerve is divided intra-operatively then
immediate microsurgical repair (with an interposition nerve graft if required) should be considered. (G)
• Neck dissection is recommended in all cases of malignant parotid tumours except for low-grade small
tumours. (R)
• Where malignant parotid tumours lie in close proximity to the facial nerve there should be a low threshold for
adjuvant RT. (G)
• Adjuvant RT should be considered in high grade or large tumours or in cases where there is incomplete or close
resection margin. (R)
• Adjuvant RT should be prescribed on the basis of clinical factors in addition to histology and grade, e.g. stage,
pre-operative facial weakness, positive margins, peri-neural invasion and extracapsular spread. (R)

Introduction
Salivary gland malignancies are rare and the understanding of this disease is mostly based on clinical
series rather than randomised evidence which is unlikely to emerge for these tumours. Approximately 300
cases are registered each year in England and Wales
of which fewer than 10 occur in children (under 19
years of age).1 Population-based studies report that in
a population of one million, eight to nine malignant salivary gland tumours can be expected per annum.
Interspersed with this, malignant salivary gland
disease is a larger workload of benign tumours, often
performed by the non-head and neck oncological

surgeon that also presents challenges from a management perspective.
Although, overall, tumours are more common in the
parotid, the incidence of malignancy is higher in the
submandibular and minor salivary glands.2 Salivary
tumours are uncommon in children, but a greater proportion (20–30 per cent) of them are malignant
(usually low-grade mucoepidermoid carcinomas).
Salivary gland tumours present a diverse range of
histological and clinical behaviours. The rarity of
these tumours combined with the diverse histology
means that there is a lack of studies that can be used
to provide strong recommendations for each individual
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TABLE 1
WHO CLASSIFICATION OF SALIVARY GLAND
TUMOURS 20053
Malignant epithelial tumours
Acinic cell carcinoma
Mucoepidermoid carcinoma
Adenoid cystic carcinoma
Polymorphous low-grade adenocarcinoma
Epithelial myoepithelial carcinoma
Clear cell carcinoma, not otherwise specified
Basal cell adenocarcinoma
Sebaceous carcinoma
Sebaceous lymphadenocarcinoma
Cystadenocarcinoma
Low-grade cribriform cystadenocarcinoma
Mucinous adenocarcinoma
Oncocytic carcinoma
Salivary duct carcinoma
Squamous cell carcinoma
Undifferentiated carcinoma
Small cell carcinoma
Large cell carcinoma
Lymphoepithelial carcinoma
Adenocarcinoma, not otherwise specified
Carcinoma ex pleomorphic adenoma malignant mixed
tumour
Myoepithelial carcinoma
Soft tissue tumours
Haemangioma
Haematolymphoid tumours
Hodgkin lymphoma
Metastasising pleomorphic adenoma
Diffuse large B-cell lymphoma
Extranodal marginal zone B cell lymphoma
Secondary tumours
Soft tissue
Haematopoetic
Benign epithelial tumours
Pleomorphic adenoma
Myoepithelioma
Basal cell adenoma
Warthin’s tumour (adenolymphoma)
Oncocytoma
Cystadenoma
Papillary cystadenoma
Mucinous cystadenoma
Keratocystoma
Canalicular adenoma
Sialadenoma papilliferum
Sebaceous adenoma
Sialoblastoma
Lymphadenoma
Benign papilloma (intraductal/inverted ductal/ductal)
WHO = World Health Organization

histologic subtype of salivary tumour. The World
Health Organization (WHO) classification has been
modified on a number of occasions, the last being in
2005.3 A list of the more common adenomas and
carcinomas is given in Table 1. Each histologic
subtype is supposedly a unique entity in itself, but
this notion has to be accepted with caution. Salivary
gland neoplasms are generally slow growing lesions
and patients have to be followed up for 10 years or
more before one is confident of the natural history of
the histological entity. In most instances, this information is not available. At present the unique clinical
behaviour of many of the new subtypes is still to be
identified.
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Carcinomas are often further classified as high
grade, low grade or mixed, the latter inferring a variable behaviour depending on the histological picture.
Except in the case of mucoepidermoid tumours, the
clinicopathological correlation has proved unreliable.
It should be recognised that the clinical behaviour
rather than the histology of a tumour provides a better
treatment guide and it is important to consider clinical
factors in addition to histology and grade when planning treatment.4

Clinical presentation
In general, salivary tumours are present in two forms: a
simple palpable lump (well-defined, discrete and
mobile) or a lump with significant accompanying
symptoms (pain, rapid growth, fixity to surrounding
structures, nerve involvement or neck metastasis).
The latter features are all suggestive of malignancy.
Both should be seen in a rapid access neck lump
clinic ideally to have the appropriate assessments and
management plans formulated.
Assessment and staging
A third of malignant tumours have an indolent nature
and may be clinically indistinguishable from benign
lesions. Open biopsy is not encouraged in apparently
benign lesions as it carries a theoretical risk of
seeding, but it sometimes has a role in the frankly
malignant lesion (open or core biopsy) especially
when radical surgery is being contemplated. As indolent lesions may masquerade as benign lumps the
definitive histology sometimes may not be available
until after surgical resection. Diagnosis and management of these tumours is therefore based on the clinical presentation, imaging and cytology and/or
histology results.
Fine needle aspiration cytology (FNAC) and
core biopsy
This is the primary diagnostic tool for salivary gland
lesions (parotid, submandibular and minor salivary),
and has additional value if examined by a cytopathologist or pathologist experienced in the diagnosis of
salivary gland disease. This can distinguish malignant
from benign disease in 90 per cent of cases.5
However, it is essential to ensure that fine needle aspiration results are interpreted in the context of all clinical
information.
Imaging considerations
Ultrasound by a skilled head and neck radiologist is an
essential tool as part of initial assessment and provides
excellent information about the primary tumour as well
as cervical lymph node status.6 It can be combined with
FNAC and in experienced hands, helps distinguish
benign from malignant lesions in about 80 per cent of
cases.
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TABLE II
T-STAGING FOR SALIVARY GLAND TUMOURS

Recommendation
• Ultrasound guided FNAC is recommended
for all salivary tumours and cytology should
be reported by an expert histopathologist (R)

Tx
T0
T1
T2

Non-homogeneous, muscle infiltration or suspicious
regional lymph node appearances on cross-sectional
imaging (computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI)) are suggestive of malignancy.
However, its main role is to determine size, position
and relationship to adjacent structures. Computed tomography imaging is useful in proven malignancy to
exclude distant metastases which carry a poor
prognosis.
Open biopsy
This should be avoided in major salivary gland lesions
due to a risk of spillage unless the lesion appears
frankly malignant and no cytological diagnosis has
been made. In this instance, histological confirmation
may inform planning of a more radical surgical
approach. Histology may still be obtained by the use
of ultrasound guided core biopsy specimens rather
than an open biopsy. For minor salivary glands, open
biopsy is permissible, but where possible should be
undertaken by a dermatological punch.
Frozen section
Accurate diagnosis is often difficult and false negative
rates are significant therefore it is essential that if
frozen section is being considered it must be done by
an expert pathologist.7 On some occasions pre-operative cytology and/or histology may remain unclear
and therefore the frozen section may have a role in
parotid surgery. It is important not to breach the
tumour capsule during parotid surgery and a partial parotidectomy specimen should be sent for the frozen
section which may help determine the presence of
malignancy and therefore help inform a decision
regarding proceeding to radical surgery. This may be
preferred rather than waiting for results of a partial parotidectomy as completion parotidectomy at a later stage
carries a significant morbidity, especially with regards
to facial nerve function.
Staging
The Tumour–Node–Metastases (7) system staging for
salivary gland primary tumour is shown in Table II.
The staging of metastatic neck nodes for salivary
gland cancer is similar to that for other metastatic disease.

Management
Submandibular gland
Benign tumours. The submandibular gland should be
excised in a supracapsular plane. A wide dissection
of local tissues is not required.

T3
T4a
T4b

Primary tumour cannot be assessed
No evidence of primary tumour
Tumour ≤2 cm in greatest dimension without
extraparenchymal extension∗
Tumour >2 cm but ≤4 cm in greatest dimension without
extraparenchymal extension∗
Tumour >4 cm and/or tumour having extraparenchymal
extension∗
Tumour invades skin, mandible, ear canal and/or facial
nerve
Tumour invades skull base and/or pterygoid plates and/or
encases carotid artery

∗
Extraparenchymal extension is clinical or macroscopic evidence
of invasion of soft tissues. Microscopic evidence alone does not
constitute extraparenchymal extension for classification purposes.

Malignant tumours. Historical survival rates in submandibular gland cancer are lower than those achieved in
parotid or minor salivary gland malignancy.8,9 This
has been attributed to the absence of a pre-treatment
malignant diagnosis and therefore performance of conservative resection. It is important that if a neoplasm is
suspected or a firm supposedly fibrotic submandibular
gland encountered then every effort should be made to
establish whether it is benign or malignant prior to
surgery.
Surgical management of the primary tumour. Wide
excision is appropriate for tumours confined to the
gland combined with some form of neck dissection.
Some argue in favour of a wider resection for
adenoid cystic tumours but even with radical surgery,
it is frequently difficult to obtain adequate surgical
margins.10 The advice for radical surgery in submandibular malignancy is at variance with recommendations for the preservation of the uninvolved facial
nerve in parotid disease. Clinically high-grade
tumours should be treated aggressively with excision
of the gland plus a 2 cm margin of apparently healthy
tissue. Resection of involved nerves with microscopic
negative margins is desirable. Large infiltrative
tumours with bony involvement are treated with composite resection of tumour, adjacent soft tissue cuff
and bony resection as appropriate.
Surgical management of the neck metastases. In the
N0 neck, patients should undergo clearance of nodes
with a selective neck dissection (levels 1 and 2A).
Clinically high-grade tumours or tumours with suspicious MRI appearances should have an elective selective dissection (levels 1–3).
The following histological types have higher risk of
metastasis: high-grade mucoepidermoid carcinoma,
squamous cell carcinoma (SCC), anaplastic tumours
and carcinoma ex pleomorphic adenoma. Carcinoma
ex pleomorphic adenoma has been redefined and
some types act as benign tumours.11 It is the frankly
malignant variety that carries the risk of metastases.
Patients with clinically confirmed neck metastasis
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(N+) should have a neck dissection, the extent of
which will be based on disease stage and location.
Primary radiotherapy (RT). Primary RT may be
applicable in inoperable tumours where palliation can
be achieved.12 The role of heavy ions such as proton
and carbon ion therapy is being explored and is as
yet unresolved.
Post-operative RT. ‘The 4 cm rule’: survival is significantly worse in tumours greater than 4 cm in diameter.12 With increasing size the risk of occult metastasis
is greater and tumour size is a major determinant of
distant metastasis. Tumours greater than 4 cm in size
fall into the class of high risk or complex tumours,
and adjuvant RT is advised. Post-operative RT should
be commenced within six weeks of surgery.
Indications for post-operative RT:

important. Tumour spillage carries an increase in the
rate of recurrence over a prolonged period and therefore
long-term follow-up is recommended in such cases.15
Adjuvant RT for such cases should be discussed in a
multidisciplinary team (MDT) setting, but the use of
RT in these cases is controversial and is generally not
recommended especially in younger patients due to
the risk of radiation-induced tumours.
Recurrent benign parotid tumours. These will usually be
treated surgically. Careful pre-operative ultrasound
marking may be helpful. A widefield removal of
tissue in the parotid bed with preservation of the
facial nerve is recommended. The patient should be
discussed in the MDT for the suitability of post-operative RT to reduce re-recurrence.

Recommendations
• High-grade or advanced stage tumours (>4 cm)
with a high risk of local recurrence
• Residual neck disease or microscopic extracapsular spread from lymph nodes
• Following surgery for recurrent disease
• Adenoid cystic carcinomas (ACC).
Surveillance. Following surgery alone or surgery
followed by RT careful surveillance is required.
Ultrasound offers an accurate method of detecting
recurrence but a baseline MRI three months following
treatment is useful for comparison.

Recommendation
• Adjuvant RT following surgery is
recommended for all malignant
submandibular tumours except in cases of
small, low-grade tumours that have been
completely excised (R)
Parotid gland
Benign tumours. Traditional management of benign
parotid tumours is by dissection of the facial nerve
leading to a superficial or total parotidectomy. There
is currently no agreement in the literature as to the
extent of resection to obtain an adequate margin in
benign tumours.13 There is increasing recognition that
operations less than the traditional procedures (extracapsular dissection, partial parotidectomy and even
endoscopically assisted parotidectomy) are as effective
in selected patients.14 It is preferable that these procedures should be performed by expert surgeons in
appropriately selected cases, such as small tumours
confined to the superficial lobe. A ‘lumpectomy’ procedure should not be done due to high recurrence
rates. As the facial nerve not infrequently is very
close to the tumour (especially in larger tumours)
careful dissection avoiding tumour rupture is

• For benign parotid tumours complete excision
of the tumour should be performed and offers
good cure rates (R)
• In the event of intra-operative tumour
spillage, most cases need long-term follow-up
for clinical observation only. These should be
discussed in the MDT to discuss the merits of
adjuvant RT (G)
Malignant tumours
Surgical management of the primary tumour. In
carcinoma, surgery is the treatment of choice with
management tailored to the individual case.16 A conservative parotidectomy should be performed with
preservation of the functioning facial nerve providing
there is no tumour invasion. For small, low-grade
superficial tumours a partial parotidectomy (superficial
parotidectomy or wide local resection with an adequate
margin of at least 1.5 cm) may suffice but otherwise a
total conservative parotidectomy is advocated with
resection of adjacent structures if necessary to
achieve an en-bloc resection. Any part of the facial
nerve not infiltrated by tumour should be preserved
and a frozen section may be needed to determine
nerve involvement. If the facial nerve is functional
pre-operatively, then primary nerve grafting should be
performed following radical resection. Adenoid cystic
carcinoma characteristically has a diffuse pattern of
spread and incomplete surgical clearance is the norm.
A total parotidectomy with sacrifice of any part of
any of the nerves overtly involved in tumour is
desirable.
Management of the facial nerve in the context of
parotid tumours. The facial nerve can be damaged as
a sequelae of parotid surgery, either as a planned
event when removing a malignant tumour or inadvertently. The damage can be a division of the nerve or can
occur with the nerve intact, i.e. a neuropraxia. If the
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nerve is divided, it should be repaired as soon as possible, ideally acutely. Direct microsurgical repair
without tension, or repair utilising a nerve graft, offer
the best chance of a good recovery. A delay of more
than a year in nerve repair has been shown to be an
adverse factor in patient recovery. If a proximal nerve
stump is not available or significant amounts of facial
muscle have been removed, facial re-animation will
require importation of a new muscle and nerve
supply. The facial nerve can routinely be found and
exposed in the mastoid segment of the temporal bone
if the nerve cannot be found in the neck. Re-animation
techniques can be one stage using either microsurgical
importation of a free muscle transfer, or regional
involving a temporalis myoplasty. Such techniques
require substantial expertise and patients with significant facial paralysis should be referred to a service
which can offer a full spectrum of reconstructive
options regarding facial re-animation, including care
of the eye.

Recommendation
• As a general principle, if the facial nerve
function is normal pre-operatively then every
attempt to preserve facial nerve function
should be made during parotidectomy and if
the facial nerve is divided intra-operatively
then immediate microsurgical repair (with an
interposition nerve graft if required) should
be considered (G)
Surgical management of the neck metastases. The literature reports rates between 13 and 39 per cent of
pathological neck node metastases in parotid cancer.
Neck dissection should be performed in patients with
clinical or radiological evidence of nodal disease.17
A prophylactic selective neck dissection should be
considered for patients with high-stage and/or clinically high-grade tumours (i.e. adenocarcinoma, squamous
and undifferentiated carcinomas, high-grade mucoepidermoid carcinoma and carcinoma ex pleomorphic
adenoma).18,19 In addition, neck dissection provides a
histological specimen which provides important prognostic information such as extracapsular spread which
has been shown to be a poor prognostic indicator.
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namely gross wound contamination and as an adjuvant
therapy for treatment of multinodular recurrent
disease.15
Adjuvant RT is appropriate for large tumours
(>4 cm), recurrent disease, patients with incomplete
or close margins, peri-neural invasion, extension
beyond the gland, nodal disease, in metastatic disease
and is increasingly the norm following treatment of
ACC and high-grade tumours.12

Recommendations
• Where malignant parotid tumours lie in close
proximity to the facial nerve there should be a
low threshold for adjuvant RT (G)
• Adjuvant radiation should be considered in
high-grade or large tumours or in cases
where there is incomplete or close resection
margin (R)
• Adjuvant radiation should be prescribed on
the basis of clinical factors in addition to
histology and grade, e.g. stage, pre-operative
facial weakness, positive margins, peri-neural
invasion and extracapsular spread (R)
Recurrent cancer. This requires careful evaluation of the
patient with repeat imaging and a review of the histology from the initial excision. It will usually require
more radical surgery with sacrifice of the facial nerve
and overlying skin if there is suspicion of involvement
by tumour. Super-radical resections of the skull base
have not to date shown convincing evidence of
improved survival. Consider chemotherapy and/or
RT for palliation.

Minor salivary glands
The natural history of intra-oral minor salivary gland
tumours is similar to the parotid and submandibular
glands. Outcome is worse for ‘hidden sites’, i.e larynx,
nasopharynx and nose. The prognosis for these patients
as with parotid and submandibular glands is related to
stage of disease rather than the histology.
Benign tumours. Tumours of the palate can be safely
resected at the subperiosteal level without removing
palatal bone. Proven benign tumours in soft tissue
can be removed by careful local dissection.

• Neck dissection is recommended in all cases of
malignant parotid tumours except for lowgrade small tumours (R)

Malignant tumours
Surgical management of the primary tumour. Most
cases are treated in a similar way to SCC, with en-bloc
resection with depth of excision compatible with treatment of SCC to ensure adequate resection margins.20
Significant defects are repaired as appropriate.

Radiotherapy. Radiotherapy is effective in reducing
the risk of recurrent benign tumours. It has application
in high risk of recurrence pleomorphic adenoma cases,

Surgical management of the neck metastases.
Therapeutic neck dissection is indicated for lymph
node involvement. Elective neck dissection is indicated

Recommendation
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for high-stage and clinically high-grade disease such as
high-grade adenocarcinoma, invasive carcinoma ex
pleomorphic adenoma, SCC, high-grade mucoepidermoid and undifferentiated carcinoma.18
Radiotherapy. The following factors are indications
for post-operative RT12:

•
•
•
•

Microscopic residual disease
Adenoid cystic tumours
Aggressive undifferentiated tumours
A‘4 cm rule’.

Natural history and management principles
for common salivary malignancies
Acinic cell carcinomas
These tumours account for about 3 per cent of parotid
tumours, where they occur most commonly. Peak incidence is in the fifth decade. Other features include:
• A variable histological pattern, multifocal origin
and occasionally bilateral location
• Determinate survival rates of 90 per cent at five
years and 55 per cent at 20 years9
• Lymph node metastatic rate of approximately
10 per cent.
Most acinic cell cancers are low grade (approximately 80 per cent). Small indolent peripheral lesions can be
managed by less than a total parotidectomy. In lowgrade acinic cell cancers, adjuvant RT following complete excision may not confer survival benefit and
therefore the role of adjuvant RT should be considered
carefully in such cases.21 Total parotidectomy with
preservation of uninvolved nerves is recommended.
Elective neck dissection is usually not indicated.
Mucoepidermoid tumour
These tumours have variable malignant potential with
low-grade lesions following an indolent course.
Histologically high-grade lesions have a natural
history similar to SCC. The histological grade correlates with several prognostic factors including presence
of lymphatic spread and survival.9,22 The key features
are detailed below:
• Most common major salivary gland tumour (4–9
per cent) with over 90 per cent occurring in the
parotid but overall more frequent in minor salivary
glands
• Most common malignant salivary gland tumour in
children and usually presents in its indolent form
• Highest incidence third to fifth decade with no difference in gender incidence
• In the parotid, it is almost always in the superficial
lobe
• Histological division into low, intermediate and
high-grade correlates with prognosis, although

•

•
•

•

‘low-grade’ tumours can on occasion be
aggressive22
Five-year survival varies between 86 per cent for
low-grade and 22 per cent for high-grade
tumours. Peri-neural and lymphovascular invasion
is not uncommon in these tumours
Incidence of lymph node metastases is 40 per cent
in intermediate and high-grade tumours
Small low-grade tumours can be removed by less
than a total parotidectomy and bigger ones
(>2 cm) will frequently be in close contact with
the facial nerve and the aforementioned advice
pertains regarding adjuvant RT
Adjuvant RT indicated for high-grade tumours.

Recommendation
• In cases of mucoepidermoid carcinoma, the
histologic grade is an important factor
correlating to outcome and should be
considered when planning treatment (G)
Adenoid cystic carcinoma
This is the most common salivary gland malignancy
(20–25 per cent of all malignant salivary gland neoplasms), occurs at mucosal sites more frequently than
in major salivary glands, and accounts for 2–6 per
cent of parotid tumours and approximately 15 per
cent of submandibular tumours. It is characterised by:
• Slow, pervasive growth and a high incidence of
peri-neural infiltration. Relapsing neuralgic type
pain can be a feature of early hidden disease.
Patients can be ‘labelled’ as having atypical
facial pain with consequent diagnostic delay
• Variable histologic appearance but difficult to correlate with clinical behaviour although some
report cribriform pattern to have better prognosis
than tubular or solid pattern tumours.
Treatment should involve wide local excision with
preservation of uninvolved major nerves. Adjuvant
post-operative RT is often indicated.10 Stage I and II
cancers can be cured although the survival curve
never flattens even after 20 years. Patient with stage
III and IV diseases have a poor prognosis with low
survival rates at 10 years. Slow growth rate makes
five-year survival rates unreliable marker of cure.
Only 20 per cent of patients with pulmonary metastases
survive more than five years.
Adenocarcinoma
This uncommon tumour is most frequently (90 per
cent) found in the parotid gland. It is characterised by:
• Equivalent gender incidence, affecting any age
and is one of the commonest tumours seen in
children
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• Histologic appearances varying between lowgrade well-differentiated papillary or mucinous
patterns to high-grade, undifferentiated lesions
• Distant metastatic incidence rates of 40 per cent
for high-grade tumours, directly related to survival
rates
• A 75 and 19 per cent five-year survival for lowgrade and high-grade tumours, respectively.
Treatment is by wide local resection with elective
neck dissection and adjuvant RT for clinically highgrade tumours.
Malignant mixed tumour (carcinoma ex pleomorphic
adenoma)
Carcinoma ex pleomorphic adenoma is a broad category of carcinomas of the salivary glands.11 The
name is probably a misnomer for only a minority of
malignant mixed tumours arise from pleomorphic
adenomata. These are typically tumours with a
history of multiple recurrences with surgery and RT.
The remainder are probably not a homogeneous
group of tumours and may occur de novo rather than
following a malignant generation of pleomorphic
adenoma. The frequency varies between 2 and
5 per cent.
Different patterns of malignant change can occur in
pleomorphic adenoma of which the most commonly
encountered is carcinoma ex pleomorphic adenoma,
the other types being a true malignant mixed tumour
and metastasising pleomorphic adenoma.
The tumours are classed as in situ carcinoma, noninvasive (intra-capsular including in situ carcinoma)
minimally invasive (<1.5 mm) and invasive.11 The
clinical behaviour of early or minimally invasive
tumours is similar to that of pleomorphic salivary
adenoma. Clinical malignant behaviour is associated
with only the malignant foci that extend beyond the
capsule of the tumour and these tumours tend to be
high grade with a high incidence of haematogenous
metastasis. Cure rates at 5, 10 and 15 years are 40, 24
and 19 per cent, respectively.
Squamous cell carcinoma
This rare primary tumour is often mistaken for either a
high-grade mucoepidermoid lesion or metastasis from
another primary site; however, it is commonly metastases from a skin cancer. Features of this cancer include:
• Male to female incidence ratio 2:1
• Tendency to occur in the elderly (seventh decade)
• Metastatic disease presents initially as a discrete
lump in the parotid however unlike salivary neoplasms SCC has a propensity for early extracapsular extension. In the parotid, this threatens local
structures and prompt surgical intervention
should be the rule. A few weeks’ delay can
make a significant difference to the complexity
of surgery
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• A poor prognosis and should be treated as highgrade mucoepidermoid lesions.
Radical resection with adjuvant RT offers the best
form of management.
Key points
• There is a limited amount of clinical evidence for
the management of salivary gland tumours
• Salivary gland tumours exhibit a diverse range of
histological type and clinical behaviour
• Salivary gland malignancies are rare
• Investigations are essential to help tailor appropriate treatment and should include an FNA reported
by an expert pathologist
• The majority of tumours will be treated by
surgery, the extent of which should be tailored
to the size, clinical and histological type of tumour
• As a general principle in cases where there is
normal facial nerve function then the facial nerve
should be preserved during surgical treatment
• Adjuvant radiotherapy should be considered in
malignant cases with adverse clinical or histological features
• Elective treatment of the neck will be required in
the majority of malignant tumours.
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القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
إدارة الخدمات الطبية العسكرية
مستشفى تشرين العسكري
الرقم:
/
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العمر:

استمارة التدقيق السريري

استمارة خاصة بالتدقيق السريري
المرشد العالجي في تدبير أورام الغدد اللعابية
الجنس:

الهاتف:

.1

هل تم تحري وجود كتلة واضحة محددة؟

.2

هل تم تحري وجود أعراض مرافقة لآلفة (ألم – نمو سريع للكتلة )؟

.3

هل تم تحري وجود إصابة عصبية ( عصب وجهي – تحت اللسان –
اللساني – أخرى )؟

.4

هل تم إجراء دراسة خلوية لآلفة بواسطة FNA؟

.5

هل تم تقييم النمط النسيجي للورم ( حميد – خبيث )؟

.6

هل تم إجراء تصوير إيكوغرافي للعنق؟

.7

هل تم إجراء تصوير شعاعي (  CTمع حقن – )MRI؟

.8

هل تم تقييم حجم الورم؟

.9

هل تم تقييم االمتداد خارج المحفظة؟

.10

هل تم تقييم عالئم لغزو المجاورات ( جلد – عظم فك سفلي – مجرى سمع
ظاهر)

.11

هل تم تقييم االمتداد في قاعدة القحف  ,الناتئ اإلبري  ,الشريان السباتي؟

.12

هل تم مناقشة تطبيق جلسات عالج شعاعي بعد الجراحة؟

.13

هل تم طلب فحوص مساعدة؟

.14

هل تم مناقشة إجراء تجريف عنق؟
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