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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διαυγοκυτταρικό καρκίνωµα των σιελογόνων αδένων είναι σπάνιος όγκος που αποτελείτο 1-1,5% του 

συνόλου των νεοπλασµάτων των σιελογόνων αδένων. Εµφανίζεται συχνότερα στην 5η-7η δεκαετία και δεν 

παρουσιάζει προτίµηση φύλου. Θεωρείται χαµηλής κακοήθειας αδενοκαρκίνωµα, που αν και υποτροπιάζει 

τοπικά, πολύ σπάνια δίνει µεταστάσεις. 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται περίπτωση διαυγοκυτταρικού καρκινώµατος παρωτίδας σε γυναίκα 

24 ετών, το οποίο αφαιρέθηκε χειρουργικά για πρώτη φορά το 1967 από τη δεξιά παρειά µε διάγνωση µο-

νόµορφο διαυγοκυτταρικό αδένωµα. Ακολούθησαν έξι επιπλέον τοπικές χειρουργικές αφαιρέσεις, εξαιτίας 

ισάριθµων υποτροπών σε χρονικό διάστηµα 25 χρόνων. Οι ιστολογικές εξετάσεις και η ανοσοϊστοχηµική διε

ρεύνηση έθεσαν τη διάγνωση διαυγοκυτταρικού αδενοκαρκινώµατος χαµηλής κακοήθειας. Η ασθενής που 

είναι σήµερα 66 ετών, είναι ελεύθερη σηµείων και συµπτωµάτων τοπικής ή µεταστατικής νόσου. Συζητείται η 

διαφορική διάγνωση των όγκων των σιελογόνων αδένων µε διαυγή κύτταρα, ανασκοπούνται τα ανοσοϊστο-

χηµικά χαρακτηριστικά του όγκου και σχολιάζονται οι πιθανοί λόγοι του µεγάλου αριθµού υποτροπών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κύτταρα το κυτταρόπλασµα των οποίων δεν χρω

µατίζεται µε τη χρώση αιµατοξυλίνης-ηωσίνης (διαυγή 

κύτταρα) βρίσκονται σε πολλούς όγκους των σιελογό

νων αδένων, καλοήθεις, όπως το πλειόµορφο αδένω

µα και το ογκοκύττωµα, αλλά και κακοήθεις, όπως το 

βλεννοεπιδερµοειδές καρκίνωµα, το κυψελοκυτταρικό 

καρκίνωµα, το πολύµορφο αδενοκαρκίνωµα χαµηλής 
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Μέρος της εργασίας ανακοινώθηκε ΟΊΟ 24Ο Πανελλήνιο Οδο
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κακοήθειας και το επιθηλιακό-µυοεπιθηλιακό καρκί

νωµα (Ellis και συν. 1991). Πληθυσµοί διαυγών κυττά-

ρων παρατηρούνται και σε µη-αδενικά πρωτοπαθή νε

οπλάσµατα της τραχηλοπροσωπικής περιοχής και µε

ταστατικούς όγκους, όπως µεταστατικά καρκινώµατα 

των νεφρών (Ellis και συν. 1991, Grenevicki και συν. 

2001). 

Όγκοι των σιελογόνων αδένων που αποτελούνται 

από διαυγή κύτταρα και δεν µπορούν να ταξινοµηθούν 

στις πιο πάνω οντότητες θεωρείται πως συνιστούν χα

µηλής κακοήθειας αδενοκαρκινώµατα και περιγράφο

νται ως διαυγοκυτταρικό καρκινώµατα (clear cell 

carcinoma, ∆Κ) (Waldron και συν. 1988, Ellis και συν. 

1991). Τα ∆Κ είναι µάλλον σπάνια, αλλά η συστηµατι

κή µελέτη τους εµποδίζεται από το ότι έχουν αναφερ

θεί στη Βιβλιογραφία µε ποικίλα ονόµατα όπως αδενο-

µυοεπιθηλίωµα, πλούσιο σε γλυκογόνο αδένωµα, 

πλούσιο σε γλυκογόνο καρκίνωµα ή αδενοκαρκίνωµα, 
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πλούσιος σε γλυκογόνο όγκος, διαυγοκυτταρικό καρ

κίνωµα, διαυγοκυτταρικός όγκος, µονόµορφο διαυγο

κυτταρικό αδένωµα κ.ά. (Ellis και συν. 1991). 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται περίπτωση ∆Κ 

σε γυναίκα, το οποίο υποτροπίασε επτά φορές σε διά

στηµα 25 χρόνων (Πίν. 1). Από την αναζήτηση στην 

προσιτή βιβλιογραφία προέκυψε πως πρόκειται για την 

περίπτωση µε τις περισσότερες υποτροπές. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Γυναίκα 24 ετών εµφάνισε τον Ιανουάριο του 1967 

ασυµπτωµατικό ογκίδιο στο δέρµα της δεξιάς παρειάς. 

Η βλάβη αφαιρέθηκε συντηρητικά και η ιστολογική εξέ

ταση έδειξε «αδένωµα σιαλογόνου αδένος». Το Μάιο 

του 1972 αφαιρέθηκε ογκίδιο από τη δεξιά παρωτιδι-

κή χώρα, που διαγνώστηκε ως υποτροπή της πρώτης 

βλάβης. Ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 1973 εξαί

ρεση ογκιδίου από τη δεξιά παρωτίδα, που διαγνώστη

κε ως «αδένωµα συµπαγούς τύπου». Τα επόµενα 20 

χρόνια η ασθενής δεν παρουσίασε σηµεία υποτροπής 

ή µεταστατικής νόσου. 

Το Μάιο του 1993 εµφανίστηκε ογκίδιο στο βλεν

νογόνο της δεξιάς παρειάς και η ασθενής υποβλήθηκε 

στην τέταρτη κατά σειρά χειρουργική αφαίρεση. Η µι

κροσκοπική εξέταση έδειξε «µονόµορφο διαυγοκυττα

ρικό αδένωµα προερχόµενο από µικρό σιελογόνο αδέ

να». Παρά τη διάγνωση καλοήθους όγκου, συστήθηκε 

«ριζική εκτοµή», η οποία δεν έγινε. Το 1995 έγινε επι-

πολής παρωτιδεκτοµή για νέο όγκο που αναπτύχθηκε 

στην ίδια περιοχή. Κατά την επέµβαση συνέβη διατοµή 

του πόρου της παρωτίδας και αναπτύχθηκε σιελοφόρο 

συρίγγιο, το οποίο έκλεισε µετά την πάροδο τριών µη

νών. Η διάγνωση ήταν και πάλι «µονόµορφο διαυγο

κυτταρικό αδένωµα επικουρικών σιελογόνων αδένων». 

Νέα υποτροπή σηµειώθηκε το 1997, η οποία αντι

µετωπίστηκε µε ολική παρωτιδεκτοµή και en block 

αφαίρεση του όγκου µαζί µε τµήµα του υπερκείµενου 

δέρµατος. Η µικροσκοπική διάγνωση ήταν «όγκος των 

σιελογόνων αδένων µε επιθηλιακούς-µυοεπιθηλια-

κούς χαρακτήρες και αρκετά διαυγοκυτταρικό στοι

χεία». Η παρουσία πολλών διαυγών κυττάρων σε συν

δυασµό µε το ιστορικό υποτροπών θεωρήθηκε πως 

«συνηγορούν υπέρ χαµηλής βιολογικής κακοήθειας 

καρκινώµατος». Επισηµάνθηκε επίσης, πως στις τοµές 

από την πρώτη υποτροπή ήταν εµφανής η συνέχεια του 

νεοπλάσµατος µε τον παρωτιδικό ιστό. 

Τον Φεβρουάριο του 2000 παρουσιάστηκε νέα υπο

τροπή που αφαιρέθηκε εξωστοµατικά. Η ιστολογική 

διάγνωση ήταν «αδενοκαρκίνωµα». 

Η έβδοµη υποτροπή εµφανίστηκε το 2000. Η βλά

βη αφαιρέθηκε µε ενδοστοµατική προσπέλαση, και έγι

νε συµπληρωµατική τοπική ακτινοθεραπεία µε ηµερή

σια δόση 2 Gy σε 21 συνεδρίες. Κατά την διάρκεια της 

ακτινοθεραπείας παρουσιάστηκε έντονη αντίδραση 

από το δέρµα και τους βλεννογόνους, η οποία αντιµε

τωπίστηκε µε αµιφοστίνη. 

Η ασθενής είναι µέχρι σήµερα ελεύθερη σηµείων 

και συµπτωµάτων. Στον πίνακα Ι συνοψίζονται οι κύρι

οι χρονικοί σταθµοί στην εξέλιξη του όγκου. 

Χειρουργικό υλικό από την τελευταία υποτροπή µο

νιµοποιήθηκε σε φορµόλη 10% και εγκλείστηκε σε πα

ραφίνη. Ιστολογικά ο όγκος αποτελείτο σχεδόν απο

κλειστικά από κύτταρα µε διαυγές κυτταρόπλασµα, τα 

οποία παρουσίαζαν µικρού βαθµού ατυπία και ελάχι

στες µιτώσεις. ∆ιακρίνονταν επίσης ελάχιστα κύτταρα 

µε ηωσινόφιλο κυτταρόπλασµα. Τα κύτταρα διατάσσο

νταν σε οµάδες, που χωρίζονταν από λεπτά διαφραγ-

µάτια πυκνού ινώδους συνδετικού ιστού, σχηµατίζο

ντας οργανοειδείς δοµές (εικ. 1). Το υπόστρωµα του 

όγκου ήταν µυξωµατώδες µε µικροκυστικούς χώρους, 

ενώ στην περιφέρεια διακρινόταν περιορισµένη διή

θηση παρακείµενων µυϊκών δεσµίδων. Η ιστολογική 

εικόνα σε τοµές από προηγούµενες εξαιρέσεις ήταν 

όµοια. 

Μήνας και χρόνος 

εµφάνισης 

Ιανουάριος 1967 

Μάιος 1972 

Φεβρουάριος 1973 

Μάιος 1993 

Οκτώβριος 1995 

∆εκέµβριος 1997 

Φεβρουάριος 2000 

Νοέµβριος 2000 

*Έως Ιανουάριο 2004. 

Μήνες χωρίς 

υποτροπή 

64 

9 

237 

29 

26 

26 

9 

38* 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Χρονικοί σταθµοί στην κλινική πορεία του όγκου. 
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Εικ.1: ∆ιάταξη των νεοπλασµατικών κυττάρων σε οργανοειδείς 

δοµές που διαχωρίζονται από λεπτά διαφραγµάτια πυκνού ινώ

δους συνδετικού ιστού (αιµατοξυλίνη & ηωσίνη, µεγέθυνση 

x100). 

Εικ. 2: Ανοσοϊστοχηµική χρώση για κερατίνες µικρού µοριακού 

βάρους (CK18). ∆ιακρίνεται έντονα θετική χρώση σε διάσπαρ

τα ηωσινόφιλα κύτταρα (αβιδίνη-βιοτίνη-υπεροξειδάση, αρχική 

µεγέθυνση x100). 

Η ιστοχηµική χρώση βλεννοκαρµίνης δεν αποκά

λυψε κύτταρα µε επιθηλιακές βλεννίνες, ενώ τα περισ

σότερα διαυγή κύτταρα περιείχαν γλυκογόνο, καθώς 

ήταν PAS-θετικά και PAS-διασιάση αρνητικά. Ανοσοϊ-

στοχηµικά, το µεγαλύτερο ποσοστό των ηωσινόφιλων 

κυττάρων αντέδρασε θετικά για τις κερατίνες χαµηλού 

MB CK18 (εικ. 2) και CK19 (DAKO, Glostrup, 

Denmark), την πρωτεΐνη S100 (DAKO) και την ακτίνη 

λείων µυϊκών ινών (SMA, Sigma, St. Louis, MO, USA). 

∆εν παρατηρήθηκε αντίδραση για βιµεντίνη (DAKO), 

όξινη γλοιακή ινιδιακή πρωτεΐνη (GFAP, DAKO), και 

επιθηλιακό µεµβρανικό αντιγόνο (ΕΜΑ, DAKO). To 

ποσοστό των Ki-67 θετικών κυττάρων ήταν < 5 % . 

Τα ιστολογικά, ιστοχηµικά και ανοσοϊστοχηµικά ευ

ρήµατα ήταν συµβατά µε διαυγοκυτταρικό αδενοκαρ-

κίνωµα. Η ανασκόπηση τοµών από προηγούµενες 

εξαιρέσεις έδειξε πως τα µικροσκοπικά χαρακτηριστι

κά ήταν παρόµοια. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα διαυγοκυτταρικό καρκινώµατα των σιελογόνων 

αδένων αποτελούν το 1% (Grenevicki και συν. 2001) 

ως 1,5% (Ellis και συν. 1991) του συνόλου των πρωτο

παθών νεοπλασµάτων των σιελογόνων αδένων, ή το 

3,2% των αδενοκαρκινωµάτων (Ellis και συν. 1991). 

Ωστόσο, η ασάφεια ως προς την ονοµατολογία και την 

ταξινόµηση των ∆Κ, αλλά και η έλλειψη σειρών περι

πτώσεων περιορίζουν την αξία των επιδηµιολογικών 

δεδοµένων (Ellis και συν. 1991). Εµφανίζεται συχνό

τερα στην 5
η
-7

η
 δεκαετία και δεν παρουσιάζει προτίµη

ση φύλου (Ellis και συν. 1991, Ellis και Auclair 1996). 

Η κλινική εικόνα δεν είναι διαγνωστική (Ellis και συν. 

1991, Ellis και Auclair 1996, Grenevicki και συν. 2001). 

Συνήθως εκδηλώνονται ως περιγεγραµµένοι ή ελκω-

µένοι όγκοι µε σύσταση συµπαγή ή κυστική και εντο

πίζονται συχνότερα στους ελάσσονες σιελογόνους αδέ

νες, ιδιαίτερα της υπερώας. 

Κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό των ∆Κ είναι η πα

ρουσία στρογγυλών ή πολυγωνικών διαυγών κυττάρων 

ποικίλου µεγέθους, χωρίς πυρηνική πολυµορφία ή ατυ-

πία, τα οποία διατάσσονται σε συµπαγείς οµάδες, µι

κρές βλάστες ή χορδές (Ellis και συν. 1991, Ellis και 

Auclair 1996). ∆ιακρίνονται επίσης λίγα κύτταρα µε 

αραιοχρωµατικό ηωσινόφιλο ή αµφίφιλο κυτταρόπλα-

σµα. Συνήθως η διηθητική ανάπτυξη του όγκου ανα

γνωρίζεται εύκολα. Μερικές φορές όµως, ιδίως σε ∆Κ 

των µεγάλων σιελογόνων αδένων όπου τα νεοπλα-

σµατικά κύτταρα διατάσσονται σε µεγάλες βλάστες, δη

µιουργείται η εντύπωση περιβολής από κάψα λόγω της 

απώθησης και συµπύκνωσης του περιφερικού ινώδους 

συνδετικού ιστού (Ellis και Auclair 1996). 

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
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Η διαφορική διάγνωση του ∆Κ περιλαµβάνει κυ

ρίως το επιθηλιακό-µυοεπιθηλιακό καρκίνωµα και το 

βλεννοεπιδερµοειδές καρκίνωµα (Ellis και Auclair 

1996). 

Στο επιθηλιακό-µυοεπιθηλιακό καρκίνωµα τα διαυ

γή κύτταρα περιβάλουν σχηµατισµούς που µοιάζουν µε 

εκφορητικούς πόρους, οι οποίοι επενδύονται από µι

κρά, κυβοειδή, ηωσινόφιλα κύτταρα. Ορισµένοι συγ

γραφείς (Batsakis και συν. 1979) υποστηρίζουν πως τα 

∆Κ αποτελούν άτυπες µορφές επιθηλιακού-µυοεπιθη-

λιακού καρκινώµατος µε δυσδιάκριτες δοµές πόρων. 

Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν πως µέχρι την οριστική δια

πίστωση της σχέσης των ∆Κ µε το επιθηλιακό-µυοεπι

θηλιακό καρκίνωµα, είναι σκόπιµη η διάκριση των ∆Κ 

(Ogawa και συν. 1991, Grenevicki και συν. 2001). Εί

ναι πιθανόν, πως περιπτώσεις που έχουν περιγραφεί 

στην παλαιότερη βιβλιογραφία ως ∆Κ είναι στην πραγ

µατικότητα επιθηλιακά-µυοεπιθηλιακά καρκινώµατα 

(Ellis και συν. 1991) 

Η έλλειψη κυττάρων µε επιθηλιακές βλεννίνες που 

αντιδρούν µε χρώση βλεννοκαρµίνης αποκλείει την πι

θανότητα βλεννοεπιδερµοειδούς καρκινώµατος µε δι

αυγή κύτταρα, ενώ η απουσία περιοχών χαρακτηριστι

κών άλλου τύπου αδενώµατος (πλειόµορφο αδένωµα, 

ογκοκύττωµα) ή αδενοκαρκινώµατος (κυψελοκυτταρι-

κό αδενοκαρκίνωµα, πολύµορφο αδενοκαρκίνωµα 

χαµηλής κακοήθειας) δεν είναι συµβατή µε την διά

γνωση των αντίστοιχων όγκων (Ellis και συν. 1991). Τέ

λος, η έλλειψη σηµαντικής ατυπίας, καθώς και η απου

σία αγγειοβρίθειας και διευρυµένων αγγείων, εναπο

θέσεων αιµοσιδιρίνης και διάµεσων αιµορραγιών πε

ριορίζει την πιθανότητα µεταστατικού καρκινώµατος 

των νεφρών (Ellis και συν. 1991). 

Στον πίνακα II ανασκοπούνται τα κύρια ανοσοϊστο

χηµικά χαρακτηριστικά των ∆Κ. Όπως προκύπτει, τα 

∆Κ δίνουν κατά κανόνα θετική αντίδραση για κεράτι

νες (ΑΕΙ, ΑΕ3, CK18, CK19, KL1, CAM 5.2), ενώ σε 

µία µελέτη (Simpson και συν. 1990) αναφέρθηκε θετι

κή αντίδραση στα αντισώµατα HMFG-1/2 (Human Milk 

Fat Antibody). Ανοσοαντίδραση για το ΕΜΑ περιγρά

φεται περίπου στα 2/3 των περιπτώσεων που έχουν µε

λετηθεί, ενώ για την πρωτεΐνη S100, την βιµεντίνη, το 

καρκινοεµβρυικό αντιγόνο (CEA), την ακτίνη (SMA και 

ειδική µυϊκή ακτίνη HHF-35) και την GFAP έχει ανα

φερθεί περίπου στο 1/3. Θετική αντίδραση για την πρω

τεΐνη S100 και την ακτίνη παρουσιάζουν συχνότερα τα 

∆Κ που έχουν και µη-διαυγή κύτταρα (Michal και συν. 

1996), εύρηµα που επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα 

περίπτωση. Αν και τα διαυγή κύτταρα θεωρούνται ως 

νεοπλασµατικά κύτταρα µε µυοεπιθηλιακή διαφορο

ποίηση (Littman και Alguacil-Garcia 1987, Klijanienko 

και συν. 1989) τα ανοσοϊστοχηµικά και υπερµικρο-

σκοπικά ευρήµατα δεν θεωρούνται επαρκή για την τεκ

µηρίωση αυτής της σχέσης (Ellis και συν. 1991). 

Η βιολογική συµπεριφορά των ∆Κ είναι καλή. Σπά

νια έχουν αναφερθεί περιπτώσεις µεταστάσεων στους 

λεµφαδένες (Donath και συν. 1972), τους πνεύµονες 

(Grenevicki και συν. 2001) και τον θυρεοειδή (Jayaram 

και συν. 1995). Αντίθετα, πολύ συχνά αναπτύσσουν το

πικές υπότροπες (Ogawa και συν. 1991, Triantafillidou 

Παραποµπή 

Zarbo και συν. (1986) 

Klijanienco και συν. (1989) 

Simpson και συν. (1990) 

Ogawa και συν. (1991) 

Milchgrub και συν. (1994) 

Michal και συν. (1996) 

Urban και συν. (1996) 

Χαιζηγιάννης και συν. (2006) 

σύνολο 

ποσοστό % 

ΑΕΙ 

2/2 

10/11 

5/5 

1/1 

18/19 

95 

ΑΕ3 

0/2 

11/11 

5/5 

1/1 

17/1 

89,5 

CK18/19 

1/1 

91/1 

100 

KL1 

1/1 

2/2 

3/3 

6/6 

100 

CAM 5.2 

1/1 

2/2 

8/11 

11 

12/15 

80 

Αντίσωµα 

HMFG-1/2 

2/2 

2/2 

100 

ΕΜΑ 

23 

8/11 

1/1 

0/1 

11/16 

68,7 

S100 

2/4 

1/1 

02 

1/3 

0/11 

5/5 

0/1 

1/1 

10/28 

35,7 

βιµενιίνη 

1/1 

0/2 

1/3 

0/1 

2/7 

28,6 

CEA 

1/2 

2/11 

1/1 

4/14 

28,5 

HHF-35 

1/3 

0/11 

0/1 

1/15 

6,6 

SMA 

0/11 

5/5 

0/1 

1/1 

6/18 

33,3 

GFAP 

1/3 

0/1 

1/1 

2/5 

40 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Ανοσοϊστοχηµικά ευρήµατα διαυγοκυτταρικών καρκινωµάτων (αριθµός θετικών περιπτώσεων / αριθµός περιπτώσεων 

που µελετήθηκαν ανοσοϊστοχηµικά). 
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και συν. 1997), καθώς διηθούν τους παρακείµενους 

ίσιους (Ellis και Auclair 1996). Οι Michal και συν. 

(1996) περιέγραψαν όγκο που υποτροπίασε πέντε φο

ρές προτού αναπτυχθεί µετάσταση συον πνεύµονα, ενώ 

στην περίπτωση των Tang και συν. (1995) ο όγκος υπο

τροπίασε τέσσερις φορές σε 12 χρόνια. 

Περίπτωση ∆Κ µε τόσο µεγάλο αριθµό υποτροπών, 

όπως αυτή που παρουσιάζεται, δεν βρέθηκε στην βι

βλιογραφία. Οι πολλαπλές υποτροπές µπορούν να 

αποδοθούν στις επανειληµµένες διαγνώσεις «αδενώ

µατος». Είναι προφανές πως στις ιστολογικές εξετάσεις 

δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στα «καλοήθη» κυτταρολογι

κά χαρακτηριστικά του όγκου, όπως η έλλειψη ατυπίας 

και µιτώσεων και στην περιχαράκωση από ινώδη συν

δετικό ίσιο που δηµιουργεί την εικόνα σχηµατισµού κά

ψας (Ellis και Auclair 1996), ενώ ήδη από το 1977 είχε 

επισηµανθεί πως νεοπλάσµατα των σιελογόνων αδέ

νων µε µη-βλεννώδη διαυγή κύτταρα πρέπει να θεω

ρούνται ως χαµηλής κακοήθειας αδενοκαρκινώµατα 

(Batsakis και Regezi, 1977). Επιπλέον, το 1993 και το 

1995 οι ενδοστοµατικοί όγκοι που αναπτύχθηκαν στην 

παρειά δεν αναγνωρίστηκαν ως υποτροπές του αρχι

κού όγκου, αλλά ως βλάβες ελασσόνων σιαλογόνων 

αδένων. Ως αποτέλεσµα, µέχρι το 1997 ο όγκος αντι

µετωπίστηκε µε συντηρητικές τοπικές εξαιρέσεις, ενώ η 

θεραπεία εκλογής είναι η ολική αφαίρεση των µεγά

λων σιελογόνων αδένων, ή, για τους µικρούς αδένες, 

η ευρεία χειρουργική εξαίρεση (Ellis και Auclair 1996). 

Η συντηρητική αφαίρεση, σε συνδυασµό µε την δεδο

µένη διηθητική ανάπτυξη του όγκου, δηµιούργησε τις 

προϋποθέσεις για τις πολλαπλές τοπικές υποτροπές. 

Η αξία της ακτινοθεραπείας είναι άγνωστη, καθώς 

στις δηµοσιευµένες περιπτώσεις όπου αναφέρεται ακτι-

νοβόληση του όγκου, προεγχειρητικά ή µετεγχειρητικά, 

τα αποτελέσµατα είναι αντιφατικά (Milchgrub και συν. 

1994, Tang και συν. 1995). Στην περίπτωση που πα

ρουσιάζεται, η ασθενής δεν παρουσίασε υποτροπή σε 

διάσηµα 5 ετών µετά από την ακτινοβόληση. Σηµειώνε

ται, ωστόσο, πως ο µικρός αριθµός τεκµηριωµένων πε

ριπτώσεων ∆Κ που έχουν µέχρι σήµερα περιγραφεί 

εµποδίζει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετι

κά µε την αξία των διάφορων θεραπευτικών σχηµάτων. 

SUMMARY 

Clear cell Carcinoma of the Parotid: Report of à 

Case recurring 7 Times in 25 Years.
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Clear cell carcinoma of the salivary glands is a rare 

tumor that comprises 1-1.5% of all salivary neoplasms. 

It is more usual in the 5th to 7th decade, shows no sex 

predilection, and is considered as a low grade 

malignancy that although it may recur, it has a limited 

metastatic potential. 

We present a case of a clear cell carcinoma in the 

parotid gland of a 24 year - old woman, which was 

initially noticed as an enlargement in the right cheek. 

The first extra oral local excision was followed by seven 

consecutive intra- and extraoral excisions, due to local 

recurrences.

The microscopic examination in each recurrence, as 

well as the immunohistochemical analysis, confirmed 

the diagnosis of a low grade clear cell adenocarcinoma. 

The patient is now 66 years old and free of signs and 

symptoms of local or metastatic disease. The differential 

diagnosis of salivary gland tumors with clear cells and 

its immunohistochemical profile are discussed. 

1. Dentist, Postgraduate student

2. Lecturer

3. Registrar

4. Assistant Professor

Key words: Salivary gland disease, parotid, adenocarcinoma, 

immunohistochemistry.
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