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PART Congestió,
tumefacció,
envermelliment
Eco mama i
mamografia
normals

MARÇ 15 AGOST

Mastàlgia

SETEMBRE OCTUBRE

Stop
alletament
mama dreta

Tensió

NOVEMBRE GENER 16

Segona opinió

Tumefacció
MÚLTIPLES DRENATGES

Cas Clínic

Pacient de 35 anys amb antecedents familiars directes de 
neoplàsia mamària. 

HISTÒRIA CLÍNICA



EXPLORACIÓ MAMÀRIA: 
Mama dreta augmentada de mida. Circulació superficial
en quadrant supero-intern.
Mama esquerra normal.

Cas Clínic



Cas Clínic



Compatible amb massa
sòlid-quística de Mama
Dreta amb presència de
lesions nodulars ben
definides satèl·lits
infracentrimètriques
(indeterminades)
Es recomana completar
estudi amb ECO i punció
per orientar origen
neoplàsic versus
inflamatori crònic de la
lesió.

Cas Clínic



S’identifica una
formació quística de
mida gran amb una
proliferació polipoide
en el seu interior, que
es punciona (es buiden
220cc i en queda una
lesió residual de
60mm).
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Ck5/6

p63

Ki67
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MASTECTOMIA DRETA + EXÈRESI DE MS PECTORAL 
MAJOR + EXÈRESIS GANGLI SENTINELLA

Cas Clínic



- Tumor 9x6cm, el gruix de paret 1-3cm. 
- Carcinoma escamós grau III. Invasió muscular.
- Extensa necrosi tumoral (40%).
- Gangli sentinella i secundari sense metàstasi.

Cas Clínic



INMUNOHISTOQUÍMICA: Receptors hormonals E/P: negatius
HER2: negatiu
Ki67: 80%

Cas Clínic

CK5/6 p63



El comité ho classifica com a pT3 pN0(i-)gc M0 de 
mama dreta. I recomana: QUIMIOTERÀPIA + ESTUDI 
GENÈTIC

Actualment la pacient està viva i sense troballes 
patològiques. Segueix controls rutinaris d’oncologia 
mamària.
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Cas Clínic

• El carcinoma escamós de la mama és una variant molt rara,
correspon a menys de l’1% de tots els carcinomes mamaris.
• La mitjana d’edat de les pacients és de 54 anys (20-80
anys).
• La mida del tumor sol ser superior a 5cm.
• Es dóna més sovint en la mama esquerra.
• Més del 90% dels casos són triple negatius. La
supervivència als 5 anys és del 51 al 68%; i als 10 anys del
60.2%.
• En un 10-15% dels casos hi haurà ganglis afectats.
• Radiològicament, no hi ha troballes específiques i
ecogràficament sovint presenten aspecte quístic.



- El carcinoma de mama durant l’embaràs és una
situació clínica complexa a causa de la dificultat del
diagnòstic. És d’esperar que la seva incidència
augmenti en un futur per la tendència a endarrerir
la maternitat i a un major screening.

- El carcinoma escamós afectant la mama és una
condició molt rara que acostuma a presentar-se
com una lesió quística.

Discussió



Diagnostic Diferencial:

- Quist d’inclusió epidèrmic, on en l’extensió del quist la
cel·lularitat escamosa és benigna. Les escames i
cèl·lules escamoses amb citoplasma granular ens
suggereixen un quist d’inclusió.

Discussió



Discussió

http://sociedaddecitologia.org.ar



Diagnostic Diferencial:
- Carcinoma ductal amb component escamós, on hi ha  
cel·lularitat maligna tant escamosa com glandular.
- Carcinoma mucoepidermoide, amb presència de
grups de cèl·lules escamoses malignes i cèl·lules
secretores de moc.
- És important no malinterpretar àrees sincitials del
carcinoma medul·lar o canvis apocrins.
- La metaplàsia escamosa focal es pot donar tant en
la hiperplàsia ductal com lobel·lar i en els papil·lomes;
també la veiem en lesions inflamatòries o
necrotitzants, en adenomes infartats, en quists
inflamatoris/mastitis, en papil·lomes infartats i en
cicatrius.

Discussió



• El diagnòstic diferencial de massa en dona
gestant o lactant ha d’incloure: galactocele, quist
simple, adenoma, fibroadenoma, abscés i càncer
de mama.

• El càncer de mama associat a embaràs presenta
en major percentatge receptors hormonals
negatius.

• El càncer de mama en l’embaràs acostuma a
presentar-se en estadis avançats pel retard en el
diagnòstic.

Discussió



• A l’hora de diagnosticar el carcinoma escamós el
tumor no ha de tenir continuïtat amb la pell, per tant
s’han d’excloure els tumors cutanis, aquells en els que
el component escamós és una part del phyllodes, i la
metàstasi d’un carcinoma escamós extramamari.

• De vegades, l’epiteli cutani que s’ha introduït a l’hora
de fer una BAG persisteix en el teixit curat i així queda
en forma de quist d’inclusió, l’epiteli escamós pot
quedar incrustat en la paret del quist inflamatori
resultant difícil de distingir d’un carcinoma invasiu, per
fer-ho cal una avaluació citològica molt acurada.

Conclusions



• És important no malinterpretar les àrees sincitials del
carcinoma medul·lar o els canvis apocrins en altres
tumors com a canvis escamosos.

• La metaplàsia escamosa focal es pot donar tant en la
hiperplàsia ductal com lobel·lar i en els papil·lomes;
també la veiem en lesions inflamatòries o
necrotitzants, en adenomes infartats, en quists
inflamatoris/mastitis, en papil·lomes infartats i en
cicatrius.

Conclusions
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Mercès per la vostra atenció
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