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 HISTÒRIA CLÍNICA 

• Dona de 83 anys 

•  Antecedents de leucèmia limfoide crònica 

• Úlcera cornial i cirurgia en conducte lacrimal 

• Histerectomia amb ooforectomia 

• Conjuntivitis crònica de llarga evolució amb 

afectació cornial, tractada amb antibiòtics 

tòpics i sistèmics amb Cultiu positiu a Serratia 



Carcinoma escamós 

pobrament diferenciat   
C. escamós in situ 

HISTÒRIA CLÍNICA 
Es fan biòpsies ( agost)  de lesions palpebrals de l’ull esquerre amb 

diagnòstic de Carcinoma escamós pobrament diferenciat i 

Carcinoma escamós in situ 



Nova biòpsia ( setembre) de conjuntiva tarsal de parpella  

d’ull esquerre amb  diagnòstic de Extensió pagetoide en  

l’epiteli conjuntival d’un Carcinoma sebaci subjacent 

HISTÒRIA CLÍNICA 



HISTÒRIA CLÍNICA 

• Ressonància Nuclear Magnètica (Nov) : 

Afectació de la parpella inferior, superior i 

conjuntiva bulbar sense extensió intraorbitària 

• TAC de coll no mostra anomalies 

morfològiques 

• Es realitza l’exenteració  (gener) que inclou 

globus ocular esquerre, parpelles, conjuntiva, i 

greix orbitari 



Extensió superficial 











RESULTAT D’ ESTUDI 

HISTOLÒGIC 

 

• Carcinoma sebaci ocular infiltrant 

• No s’observa invasió vascular ni perineural 

• No s’observa infiltració de nervi òptic 

• Marges quirúrgics lliures 



 

Als 6 mesos ( Juliol ) TAC de control per lleu 

tumefacció a galta esquerra i aparició de 

ganglis intraparotidis esquerres de mida en el 

límit però de morfologia atípica 

 

 

Es sol·licita ECO-PAAF d’una lesió 

intraparotídea de 8 m.m 

 

HISTÒRIA CLÍNICA 



















CITOLOGIA. Bloc cel·lular 





DIAGNÒSTIC CITOLÒGIC 

 

     METÀSTASI  INTRAPARÒTIDEA  DE 

 

               CARCINOMA  SEBACI 

 



C. de Glàndula Sebàcia 
• El CGS és un tumor maligne poc freqüent 

• Localització periocular 75% i extraocular 25% 

• Alta incidència de  recurrències  

• Tendència a la disseminació pagetoide 

• Propagació locorregional per via limfàtica 

• Entre un 14-25% fan metàstasi per via 

limfàtica i/o hematògena a distancia 

• Les metàstasis via sanguínea més freqüents 

són a fetge, pulmó, cervell i ossos 

 



C. de Glàndula Sebàcia 
 

• Metàstasi a ganglis regionals en un 30% 

• Afecten preferentment a ganglis preauriculars, 

submandibulars i regió anterocervical. 

• Els tumors de parpella superior tendeixen a fer 

metàstasi a ganglis preauriculars i parotidis. 

• Els tumors de parpella inferior preferència per 

els ganglis submandibulars i cervicals. 

 



C. de Glàndula Sebàcia 

• El CGS representa < del 1% de tots els tumors 

malignes cutanis 

• Del 1-5% de tots els tumors malignes de 

parpella 

• Incidència del 33-60% a l'Índia, Xina i altres 

països asiàtics 

• És un dels tumors cutanis annexials més letals, 

només per darrera del melanoma maligne 

• Taxa de mortalitat global és de 5-10% 



C. de Glàndula Sebàcia 

• El CGS extraocular es localitza preferentment 

a la regió de cap i coll, tronc, extremitats, 

genitals, pulmons, glàndules salivals i mama 

• El CGS periocular s’origina en les glàndules 

de Meibomio, de Zeis i altres de la parpella 

• Altres llocs perioculars inclouen la cella, 

carúncula, lacrimal i conjuntiva 

• Són més freqüents en la parpella superior 



CGS. Factors de risc 

• Preferència per la gent gran, 60-80 anys 

• Dones, ràtio 3/2 

• Raça asiàtica (en alguns estudis el relacionen 

en persones joves de raça blanca i la radiació 

solar i/o cabines UVA) 

• Radioteràpia prèvia 

• Síndrome de Muir-Torre 

• Retinoblastoma 

• Immunosupressió, HIV, HPV 

 



CGS. Clínica 
• El CGS te uns símptomes clínics poc específics 

que sovint retarden el diagnòstic correcte, 

simulen altres lesions benignes inflamatòries o 

altres tumors 

• La forma nodular es presenta de forma discreta, 

com un nòdul immòbil, dur, groguenc, 

generalment situat a la placa tarsal superior 

• La varietat pagetoide es produeix amb 

infiltració intraepitelial de la vora palpebral i/o 

conjuntival amb engruiximent difús eritematós i 

la pèrdua local de les pestanyes 

 



CGS. Citologia 
• Fons necrohemorràgic i lipídic microvacuolat 

 

• Les cèl·lules es disposen en plaques, grups i estructures 

acinars. 

 

• Citoplasmes laxes, làbils , amb nombroses vacuoles 

lipídiques.  

Goyal S. Acta Cytol. 2011; 55: 408-412 

Stern RC. Acta Cytol 2000; 44: 760-764 



•Nuclis pleomòrfics, irregulars, de cromatina vesicular i 1-2 

nuclèols prominents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Les vacuoles intra i extracel·lulars representen la diferenciació 

sebàcia i són més visibles amb Diff-Quick i Oil-Red 

Positius per EMA, CA15.3, AR i ADP.  

 

CGS. Citologia 



DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL 

• Lesions inflamatòries 

  Blefaroconjuntivitis: Cel·lularitat  inflamatòria 

  Chalazion: Granulomes i cel·lularitat  inflamatòria 

  • Carcinoma Basocel·lular: Cèl·lules basaloides. 

Plaques amb estacada perifèrica. Sense vacuoles intra 

i extracel·lulars. Ber-EP4 positiu i negatiu per CEA, 

EMA, CA15. 

• Carcinoma Escamós: Pleomorfisme cel·lular. 

Queratinització. Nuclis irregulars, hipercromàtics o 

vesiculars. EMA positiu, negatiu per CEA,  AR, Ber-EP4  

i ADP 



C.ESCAMÓS 



Tumors amb microvacuoles: - carcinoma de cèl.lules renals : 

citoplasma microvacuolat / nuclèol prominent – carcinoma de 

córtex adrenal : fons microvacuolat i vacuoles 

intracitoplasmàtiques 

CRCC 

DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL. METÀSTASIS 



C.CÓRTEX ADRENAL 



TRACTAMENT 

• Resecció local amb marges lliures amplis 

• Radioteràpia i quimioteràpia posterior 

• L’exenteració és necessària quan el tumor és 

gran, multifocal o amb extensa disseminació 

pagetoide 

• Davant metàstasi a ganglis regionals és 

necessària la extirpació radical de la cadena 

ganglionar amb combinació de parotidectomia 

parcial 



PRONÒSTIC 
És consideren factors de pitjor pronòstic 

• Tumors de > 10 mm 

• Invasió limfovascular i/o orbital 

• Participació de les dues parpelles 

• Pobre diferenciació  

• Origen multicèntric 

• Llarga durada entre l’aparició del tumor i el 

diagnòstic 

• Patró infiltrant i d'invasió pagetoide 

• Origen a la parpella superior 

 



CONCLUSIONS 

• La presentació clínica del CGS de localització 

palpebral es diversa, dificulta i retarda el seu 

diagnòstic per simular altres entitats clíniques 

principalment benignes inflamatòries 

 

• Les característiques citològiques permeten 

identificar el tumor. La història clínica i els 

antecedents són de gran ajuda   

 

• La PAAF és un mètode fiable per la detecció de 

metàstasi de CGS i pot ajudar en el diagnòstic 

precoç de recurrències o dels tumors primaris 
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