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Història clínica:
- Home de 40 anys:

> Fa dos mesos presenta un quadre d'odinofàgia sense febre i a 
la revisió s'identifica un bultoma submandibular esquerre de 2 cm 
de diàmetre màxim, sense altra simptomatologia associada.

> Antecedents patològics: hipertiroïdisme tractat amb 
antitiroïdals fins fa un any. 

> No hàbits enòlics ni tabàquics.

- Ecografia cervical: s'objectiva una lesió sòlid-quística de 2 cm 
suggestiva de quist que es troba adjacent a la glàndula 
submaxil·lar esquerra. La glàndula tiroide i la submaxil·lar no 
mostren alteracions.
Es realitza una PAAF guiada per ecografia.





PAAF



- Rebem una extensió fixada en OH, una en fresc i 
una xeringa amb escàs material d’aspecte
hemàtic i una altra xeringa amb uns 2cc de 
material purulent. Es procesa i es realitza un bloc 
citològic.















Bloc citològic

CKAE1-AE3 i P40 : positius i ki67 negatiu



Diagnòstic citològic
Compatible amb lesió quística amb component de 
cèl·lules escamoses.

Comentari: Per la presentació clínica i la composició
citològica ens plantegem com a primera opció diagnòstica
un quist branquial, tot i que no podem acabar de 
descartar del tot una lesió maligna escamosa, per la qual
cosa recomanem l'exèresi de la lesió.



Quist branquial.
- Alteració en el desenvolupament de 

l’aparell faríngic: falta d’obliteració
completa del segón arc branquial.

- Laterocervical- submandibular
- 2-5cm
- Assimptomàtiques
- Movibles i no doloroses
- Complicacions: fistulització i infecció



TAC







Es fa l'exèresi del l’adenopatia necrosada/quist 
submaxil·lar esquerre i dels ganglis limfàtics 
submandibulars esquerres.











P16



Diagnòstic: metàstasi de carcinoma 
escamós amb positivitat per la IHC de 
la p16. 
La detecció del HPV genèric i del 
HPV16 és positiva. 



• Amígdala palatina:
- Carcinoma escamós de 2.8cm.
- Infiltració del múscul.

- Imatges d’invasió limfàtica

• Nasofaringe, base de la 
llengua: SEM

• Sinus piriforme: SEM

• Banda ventricular 
esquerra: SEM





Ganglis limfàtics cervicals esquerres Nivell IIA, IIB, III,V i 
ganglis cervicals drets:
- Metàstasi a múltiples gànglis limfàtics drets i esquerres.

Estadi oncològic: pT2 pN2c



CARCINOMA ESCAMÓS OROFARÍNGIC ASSOCIAT A L’HPV

Classificació de l’ OMS de tumors de cap i coll:
- Carcinoma escamós , HPV- positiu
- Carcinoma escamós, HPV- negatius

Característiques HPV positiu HPV negatiu

Edad mitja 50-56 60-70

Factors de risc Hàbits sexuals Tabac i alcohol

Metàstasi a GLC Quístic + Quístic -

Origen Capa basal de l’epiteli
críptic amigdalí

Superfície epitelial

Displàsia Rara Habitual

Morfologia No queratinitzant CE convencional

IHQ p16 Positiu Negatiu

Supervivència 82% 57%

WHO Classification of Head and Neck Tumours 4th Edition, Volume 9



www.golamir2act.es/como-funciona-la-
garganta/

85% de les metàstasis quístiques en 
GLC el primari estava localitzat a les 
amígdales palatines i linguals

Cancer of unknown primary originating from oropharyngeal carcinomas are strongly 
correlated to HPV positivity.
Zengel P1, Assmann G, Mollenhauer M, Jung A, Sotlar K, Kirchner T, Ihrler S.
Virchows Arch. 2012 Sep;461(3):283-90
Human papillomavirus (HPV)-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma (OSCC) has been identified as a distinct entity within squamous cell carcinoma of the head and neck. It is 
associated with special characteristics and is preponderantly restricted to palatial tonsils and base of tongue. These primary locations have for long been associated with the clinical situation of 
cancer of unknown primary (CUP). In order to investigate the putative relationship between CUP and HPV….

CARCINOMA ESCAMÓS OROFARÍNGIC  ASSOCIAT A L’HPV

84% són HPV positius (16,18, 31 i 33)
81% p16 +

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zengel%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22855133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assmann%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22855133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mollenhauer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22855133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jung%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22855133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sotlar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22855133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirchner%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22855133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ihrler%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22855133


Clínica i imatge Citologia



Metàstasis d’un carcinoma d’orofaringe es presentan 
com un quist branquial.

Clínica i tècniques d’imatge:

www.accesmedicina.com

Primaris ocults



Cystic cervical metastases: incidence and diagnosis using fine needle aspiration biopsy.
Sheahan P1, O'leary G, Lee G, Fitzgibbon J.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Oct;127(4):294-8.
RESULTS:
In nearly half of the cases (8 of 17), there was no evidence of the primary cancer at presentation. In the same period, 25 branchial cysts were encountered, giving an incidence of unsuspected carcinoma 
in cervical cysts of 24% (8 of 33).
CONCLUSION:
In contrast to previous studies in which smaller numbers of patients underwent the procedure, we found fine needle aspiration to be very helpful in the assessment of these lesions, having a sensitivity 
of 73% in diagnosing malignancy.

- L’incidència de car. escamosos en lesions quístiques (orientades de  
quist braquial) oscil·la d’un 4 - 22%.

- 50% de les metàstasis a GLC de car. escamosos amb primaris a l’anell
de Waldeyer,  són quístiques.

- Un 35% són més grans de 5mm de diàmetre.

SENSIBILITAT de la PAAF: 
73% en el dx. de malignitat en les metàstasis quístiques
60% casos amb trets RX. de quist branquial.

PAAF primera eina diagnòstica

Citologia:



Fine-needle aspiration cytological diagnosis of neck masses.
Ashraf MJ1, Raad H, Azarpira N, Khademi B, Shishegar M, Gandomi B, Hagpanah S, Adibi p.
Acta Cytol. 2015;59(1):68-76
BACKGROUND:
Fine-needle aspiration (FNA) is a simple, safe, inexpensive, and acceptable method for diagnosing masses, especially at superficial areas. Therefore, we decided to evaluate the accuracy of FNA cytological diagnosis in 
nonthyroidal, nonsalivary gland neck masses and compare the results with histopathological diagnosis.
MATERIALS AND METHODS:
In this retrospective study, all cases with FNA cytological diagnosis of nonthyroidal, nonsalivary gland neck masses from April 2009 to July 2013 were retrieved. The procedure was done by pathologists, and all cytological and 
histopathological slides of the existing 46 cases were reviewed by 3 pathologists. The values of sensitivity (SN), specificity (SP), positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and diagnostic accuracy were 
calculated.
RESULTS:
SN, SP, PPV, NPV, and accuracy in this study were 79, 100, 100, 73, and 86%, respectively. We had 6 false-negative and no false-positive cases.
CONCLUSION:
The FNA procedure is a reliable method as the first step for the diagnosis of nonthyroidal, nonsalivary gland neck masses. To increase the diagnostic value of cytology, careful examination of all cytological slides, repetition of the 
FNA procedure and good history taking are helpful.

Causes de FN:
- Presència de granulomes en les extensions .
- Canvis quístics, necrosi i extensions hipocel·lulars- Quist branquial
- Falta d’atípia cèl·lules i abundant queratina en els carcinomes
escamosos ben diferenciats- Quist d’inclusió epidèrmica.

Conclusions:
1- Repetir la PAAF en les lesions quístiques amb
extensions hipocel·lulars.
2- Una història clínica completa.
3- Examen acurat i exhaustiu de les extensions.

Citologia:



Acta Cytol. 2015;59(1):68-76



Acta Cytol. 2015;59(1):68-76



Citologia
Positivitat intensa de p16 detectada en el bloc citològic- metàstasi de carcinoma 
escamós d’un primari d’orofaringe. 
La seva negativitat no exclou malignitat.
Determinació de l’HPV

p16



Metàstasi d’un carcinoma d’orofaringe que es 
presenta com un quist branquial.

- Retard en el diagnòstic-tractament
- Augment de la recurrència local
- Disminució de la supervivència

Consequències





- Tenir present el carcinoma 
escamós d’orofaringe & HPV en 
el diagnòstic diferencial.
- Determinar la p16 i l’HPV.
- Repetir la PAAF en les lesions

quístiques amb extensions
hipocel·lulars.

- Examen acurat i exhaustiu de 
les extensions.

- Una història clínica completa.

Conclusions:
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