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Multiple synkrone tumorer med forskellig histologi 
i de store spytkirtler
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Resume
Multiple spytkirteltumorer med forskellig histologi er ekstremt 
sjældne. Vi omtaler en 72-årig kvinde, hvor en Warthins tumor 
i venstre gl. parotidea blev diagnosticeret synkront med et pleo-
morft adenom i den homolaterale gl. submandibularis. Så vidt vi 
ved, er denne kombination af histologi og lokalisation ikke tidli-
gere blevet beskrevet. Samtidig illustrerer sygehistorien vigtighe-
den af minutiøs objektiv undersøgelse også efter identifikation af 
en enkelt tumor, da multiple primære tumorer, om end sjældent, 
er en diagnostisk mulighed. 

Multiple synkrone tumorer med forskellig histologi i to for-
skellige spytkirtler er ekstremt sjældne. Vi beskriver i det føl-
gende en sygehistorie, hvor en Warthins tumor (WT) i ven-
stre gl. parotidea blev diagnosticeret synkront med et pleo-
morft adenom (PA) i den homolaterale gl. submandibularis. 
Trods en ekstensiv søgning har vi ikke i litteraturen kunnet 
finde flere beskrevne tilfælde af denne kombination af histo-
logi og lokalisation. 

Sygehistorie
En 72-årig kvinde blev henvist af en praktiserende øre-næse-
halslæge til superficiel venstresidig parotidektomi pga. en for-
modet benign tumor i gl. parotidea. Patienten havde ca. et år 
forinden bemærket en knude bag venstre angulus mandibu-
lae. Resultatet af en finnålsbiopsi (FNA) i venstre gl. parotidea 
hos en praktiserende øre-næse-halslæge var inkonklusivt. Pa-
tienten havde ikke tidligere fået diagnosticeret eller behandlet 
spytkirteltumorer. 

Ved den objektive undersøgelse i sygehusregi fandt man 

bag venstre angulus mandibulae en 2 × 1 × 0,5 cm stor, adhæ-
rent tumor med glat overflade. Der var normal facialisfunk-
tion og ingen asymmetri eller konsistensforskel parafaryngealt 
og således ikke tegn på involvering af den dybe parotislap. 
Som bifund fandt man i venstre gl. submandibularis en 1 × 1 × 
0,5 cm stor tumor med glat overflade. Der var ingen palpable 
lymfeknuder på halsen. Der blev foretaget FNA fra de to be-
skrevne tumorer. Cytologien fra tumoren bag angulus mandi-
bulae var overensstemmende med WT, mens den cytologiske 
diagnose for tumoren i gl. submandibularis var PA. 

Der blev planlagt superficiel venstresidig parotidektomi 
med samtidig excision af venstre gl. submandibularis, hvilket 
forløb ukompliceret. De eneste subjektive gener otte dage 
postoperativt var let nedsat følesans i venstre aurikel, og ob-
jektivt var der sufficient og reaktionsløs cikatrice. 

Histologien bekræftede FNA-diagnosen (Figur 1). I gl. pa-
rotidea fandt man mikroskopisk en tumor, der havde adeno-
papillære og cystiske strukturer og var beklædt med toradet 
onkocytært epitel. Subepitelialt blev der fundet lymfoidt væv 
med kimcentre. Der var ingen tegn på malignitet. I gl. sub-
mandibularis var der en tumor, som overalt var velafgrænset 
mod det omgivende spytkirtelvæv. Selve tumoren havde 
vekslende udseende med ligeligt fordelt stromal og epitelial 
komponent og dukter. Der fandtes ingen tegn på malignitet. 
Der var således tale om WT i gl. parotidea og PA i gl. subman-
dibularis. 

Diskussion
PA er den hyppigste spytkirteltumor, idet den udgør 60-70% af 
alle parotistumorer og ca. 90% af de benigne submandibulari-
stumorer [1]. Navnet refererer til den histologiske fremtræden, 
som består af både epiteliale og mesenkymale elementer; ter-
men er dog rent deskriptiv, da tumoren menes at have epite-
lial oprindelse. WT (papillær cystadenolymfom), som under-
tiden forekommer multipelt, findes næsten udelukkende i pa-
rotis, hvor den udgør ca. 12% af de benigne tumorer [1].

Figur 1. Udsnit af tumoren i glandula parotidea 
(Warthins tumor) (A) og udsnit af tumoren i glandula 
submandibularis (pleomorft adenom) (B).
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Multiple synkrone spytkirteltumorer med forskellig histo-
logi i gl. parotidea og gl. submandibularis er yderst sjældne. I 
en population på 2.072 patienter med spytkirteltumorer fandt 
Turnbull et al kun en patient (0,05%), som havde multiple tu-
morer med forskellig histologi i parotis (adenokarcinomer) og 
submandibularis (pleomorfe adenomer) [2]. Regner man både 
de synkrone og de metakrone tumorer med, er der i litteratu-
ren beskrevet 20 tilfælde af den histologiske kombination PA 
og WT hos samme patient; i alle tilfælde var tumorerne belig-
gende i gll. parotideae (enten i samme kirtel eller bilateralt) 
[3]. Det er interessant i denne sammenhæng at bemærke, at to 
(2,8%) af tilfældene stammer fra Danmark og er fundet i en se-
rie på 72 patienter [4]. Da forekomsten af multiple spytkirtel-
tumorer med forskellig histologi i andre større serier var me-
get lavere [2-5], kunne det tyde på en hyppigere forekomst af 
disse tumorer i Danmark, en hypotese, som kunne afklares 
ved gennemgang af en større serie patienter med spytkirteltu-
morer. Alternativt kunne tallene fra Danmark forklares ved 
underrapportering/underdiagnosticering af multiple spytkir-
teltumorer andetsteds. Vi har ikke kunnet finde flere be-
skrevne tilfælde af kombinationen WT i gl. parotidea og PA i 
gl. submandibularis, hvorfor vi mener, at dette er det først 
rapporterede tilfælde af denne kombination af histologi og 
lokalisation. 

Samtidig illustrerer sygehistorien også vigtigheden af mi-
nutiøs objektiv undersøgelse også efter identifikation af en 
enkelt tumor, da multiple tumorer, om end sjældent, er en 
diagnostisk mulighed. 

Summary
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of the salivary glands:
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Multiple tumours of different histological type of the salivary 
glands are extremely rare. Here we report a 72-year-old 
woman who was diagnosed with simultaneously occurring 
Warthin’s tumour of the left parotid and mixed tumour of the 
homolateral submandibular gland. To our knowledge this 
combination of histology and localization has not been re-
ported previously. This case also illustrates the importance of 
thorough examination even after the identification of a single 
tumour, as multiple synchronous primary tumours -  even if 
rare -  can be a diagnostic possibility. 
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