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Història Clínica
Pacient de 57 anys que consulta el gener de 2010 per
tumoració subcutània de l’hemicara dreta.
Eco: nòdul del lòbul accessori de la paròtide dreta de
2,6 x 2,4 x 1,5 cm, ovalat, sòlid i ben definit, sense
observar-se adenopaties laterocervicals ni
submandibulars.
La glàndula paròtide i submaxil·lar eren de mida normal.
Es realitza PAAF del nòdul.
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Diagnòstic Citològic



2010: es realitza exèresis de la tumoració del lòbul
accessori de paròtide dreta que fa 3,5 x 3,5 x 2,5 cm. Al tall
s’identifica una tumoració d’aspecte hemorràgic, marró
vermellós, de 3 x 2,5 x 2,5 cm



Característiques histològiques I 



Antecedents del pacient
2000: neoplàsia de cèl·lula petita mediastínica:
carcinoide atípic tímic.
Va fer tractament amb radioteràpia.

2009: recidiva local del tumor,ressecada.
Va fer tractament amb quimioteràpia i radioteràpia.



CROMOGRANINA AE1-AE3

Ki-67



Diagnòstic histològic

TUMOR DEL LÒBUL ACCESSORI DE LA GLÀNDULA PARÒTIDE:



Classificació dels tumors 
neuroendocrins 

OMS OMS 2000 OMS 2010 

• Carcinoide típic
< 2 mitosi x 10 HPF

i no necrosi

Tumor endocrí

ben diferenciat

• Carcinoide atípic
2-10 mitosi x 10 HPF

i/o necrosi

Carcinoma endocrí

ben diferenciat

NET G2
2-20 mitosi x 10HPF
i  índex Ki-67  3-20 % 

• Carcinoma 
neuroendocrí de 
cèl·lula petita 

• Carcinoma 
neuroendocrí de 
cèl·lula gran

>10 mitosi x 10 HPF

Carcinoma endocrí 

pobrament  diferenciat

NEC G3 (cèl·lula gran o cèl·lula 

petita)

>20 mitosi x 10 HPF
i índex Ki-67 > 20 % 



Tumor neuroendocrí tímic

Únicament el 2% s’originen al timus.
Rosai i Higa 1972 van identificar el tumor carcinoide del 
timus com una entitat específica, originada de les 
cèl·lules tímiques del sistema neuroendocrí.
La majoria són tumors neuroendocrins  G2
Homes adults (3:1),  edat: 44 (31-66)
Clínica: - asimptomàtics.

- símptomàtiques per massa neoplàsica (dolor al 
pit, tos, dispnea, sd de vena cava superior) o 
endocrina (sd de Cushing). 



Tumor neuroendocrí  tímic
Massa heterogènia de 3 a 25 cm. Les voreres poden ser
nítides i ben marcades, però sovint són mal definides i
infiltrants.
Localització a mediastí anterior i de creixement lent.
El seu comportament és agressiu amb tendència a la
recidiva local, invasió d’estructures veïnes i metàstasi a
distància en un 82% dels pacients, predominantment a
pulmó, os i fetge.
Recurrència local o sistèmica són freqüents (1-10 anys) i
s’ associen a pitjor pronòstic.
Supervivència a 5 anys és de 50-82%.
Supervivència a 10 anys segons grau histològic (G1 del
77,9%; G2 del 54,5% i G3 del 0%.



Conclusions

El tumor neuroendocrí primari de la regió de cap i coll és
molt infreqüent.

El més freqüent és que siguin metàstasi d’un primari
gastrointestinal.

TNE són tumors agressius que poden recidivar i fer
metàstasi a distància fins a 9-10 anys desprès del
diagnòstic i tractament.



Tumor carcinoide primari de la glàndula paròtide és descrit 
Ear Nose Throat j. 2006 aug; 85(8):533-9 

Head Neck Pathol 2013 Mar 2

Davant un tumor neuroendocrí a la 
glàndula salival s’hauria de descartar la 
possibilitat d’una metàstasi abans que 

considerar un tumor primari.




