
Dona de 46 anys

Tumoració de 25 mm a hemipaladar
tou dret, de 4 mesos d’evolució

Es realitza PAAF



















Tumor primari de glàndula salival

Morfològicament compatible amb 
Carcinoma Adenoide Quístic
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Mioepitelioma

Patró cilindromatós i reticular
Índex proliferatiu focalment elevat

Es recomana control

Adenoma de cèl·lules basals
Mioepitelioma

Adenocarcinoma polimorf de baix grau



Carcinoma Adenoide Quístic

• Tumor epitelial maligne constituït per  cèl·lules 
ductals (luminals) i mioepitelials (abluminals) 
modificades.

• 10% dels carcinomes. Més freqüents a paròtida, 
submandibular i GGSS menors (30% dels 
carcinomes de GS menor, sobretot a paladar).

• Gran tendència a la infiltració local, sobretot 
perineural. Metàstasis tardanes.

• Patrons histològics de creixement CRIBIFORME, 
TUBULAR i SÒLID.  





• Esferes, cilindres o eixos ramificats
• Material hialí o mixoide, homogeni i 

acel·lular
• Acúmul de glicosaminoglicans o làmina 

basal
• Marges molt ben definits
• Cèl·lules envoltant les esferes
• No hi ha cèl·lules a l’interior
• Per artefacte d’extensió, pot adquirir un 

aspecte fibril·lar 



• Cèl·lules en agregats densos
• Petites, uniformes, rodones o ovalades
• Citoplasma escàs, clar
• Límits intercel·lulars mal definits
• Nucli hipercromàtic, oval o angulat
• Cromatina granular grollera. Nuclèol





Diagnòstic diferencial

• ADENOMA PLEOMORF
• Adenoma/carcinoma de cèl·lules basals
• Carcinoma epitelial-mioepitelial
• Adenocarcinoma polimorf de baix grau
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Dificultats

• Gran varietat cito/histomorfològica
• Mimetisme (superposició de trets 

citomorfològics entre diferents entitats)
• Entitats definides per criteris 

arquitecturals
• Ambigüitat anatòmica



Patrons Cèl·lules Estroma

Quístic Oncocítica Mucinós

Sòlid Petita Fibril·lar

Cribiforme Clara Hialí

Papil·lar Fusiforme Mixoid

Acinar Basal Condroid

Tubular Escamosa

Trabecular Plasmocitoide

Cilindromatós Columnar

+/- inflamació, atípia, necrosi, etc...

Tumor primari de glàndula salival amb



• El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ (Eds): WHO 
Classification of Head & Neck Tumours (4th Edition). IARC: Lyon 2017.

• SL Boerner: Patterns and pitfalls in fine needle aspiration of salivary gland. 
Curr Diagn Pathol 2003; 9: 339-354.

• Orell SR, Nettle WJ: Fine needle aspiration biopsy of salivary gland tumours. 
Problems and pitfalls. Pathology 1988 Oct; 20(4): 332-7.

• Boccato P, Altavilla G, Blandamura S: Fine needle aspiration biopsy of salivary
gland lesions. Acta Cytol 1998 Jul; 42 (4): 888-898.

• Klijanienko J, Viehl P: Fine-needle sampling of salivary gland lesions III. 
Cytologic and histologic correlation of 75 cases of ACC: Diagn Cytopathol 1997; 
17 (1): 36-41.

• Faquin WC, Powers CN (Eds): Salivary gland cytopathology. Springer 2008

• Ellis GL, Auclair PL (Eds): Tumors of the salivary glands (4th series). AFIP: 
Washington 2008.


	Dona de 46 anys
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Tumor primari de glàndula salival
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Mioepitelioma
	Carcinoma Adenoide Quístic
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Diagnòstic diferencial
	Diagnòstic diferencial
	Diagnòstic diferencial
	Diagnòstic diferencial
	Dificultats
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31

