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CAS CLÍNIC

• Pacient de 52 anys d’edat sense antecedents patològics d’interès

• Fumadora de 1-2 cig/dia desde fa 30 anys.

• A.P:  d’annexectomia dreta al 2006 per tumoració benigna ovàrica. 

• Presenta dolor costal esquerre d’una setmana d’evolució que s’accentua
amb el moviment i amb la respiració

• La pacient no refereix clínica infecciosa ni traumàtica prèvia

• No síndrome tòxica.  

• Tª axil·lar: 35.3 º C

• A l’exploració física a urgències no es palpen adenopaties laterocervicals,
supraclaviculars ni axil·lars. 



Rx de tòrax

Vessament pleural
esquerre amb atelèctasi 
associada

CAS CLÍNIC (Rx tòrax)



TAC:
Important vessament pleural esquerre amb engruiximent nodular irregular de  
pleura mediastínica i diafragmàtica basal esquerra:

CAS CLÍNIC (TAC toràcica)

Engruiximent nodular al teixit adipós mediastínic

MESOTELIOMA MALIGNE

Engruiximent nodular sòlid a la pleura basal esq.

Secció axial proximal Secció axial nivell cúpula hepàtica 



LP: rebem 2 extensions tenyides amb PAP i GIEMSA.

fons hemàtic amb lleu component
inflamatori mixte, escasses cèl·lules 
mesotelials reactives i abundant 
cel·lularitat disposada en grups 
tridimensionals esfèrics.
• Contorns ben definits.    
• Emmotllament 
• Nuclis poc atípics.  
• Ocasional nuclèol.

PAP 10xPAP 20 x

Diagnòstic citològic: POSITIU PER A CÈL·LULES MALIGNES

Comentari: Recomanem exèresis del nòdul pleural, per realitzar  IHQ i emetre diagnòstic definitiu, per poder 
descartar una lesió primària mesotelial MESOTELIOMA MALIGNE o una afectació mesotelial 
metastàtica CARCINOMA DE MAMA.

CAS CLÍNIC (Toracocentèsi)



HE 10x

Diagnòstic:

Material hemàtic i fibrino-leucocitari 
amb escassa respresentació de teixit 
muscular.

Abscència de representació pleural o 
cel·lularitat maligna a la mostra.

CAS CLÍNIC (BAG nòdul pleural)

BAG:

Es realitza biòpsia per punció amb agulla Wescott 20G del qual rebem  1 cilindre 
fragmentat d’aspecte hemàtic d’1 i 0,2 cm de longitud.



CAS CLÍNIC 

El cas es presenta al Comitè de tumors i 
es decideix realitzar un PET abans de 

fer una nova biòpsia pleural per 
toracoscòpia  



INFORME MAMOGRAFIA

Mama Dreta:

Al QSE s’observa nòdul sòlid de contorns irregulars
de 9 x 8 mm. A la UQINF/QIE lesió sòlida de 
12x 11mm.

Mama Esquerra:

Presenta una asimetria focal de densitat a la UQS
amb agrupació de microcalcificacions. A la UQS/QSE
es visualitza una lesió sòlida irregular de 
16x16x9 mm.

Diagnòstic:  

BI RADS 5 Exploració sospitosa de malignitat amb 
probable bilateralitat i multicentralitat, 
el qual es procedeix a estudi 
histològic ( BAG).

CAS CLÍNIC (Mx i ECO bilateral)

MD QSEME QSE



CAS CLÍNIC (ECO + BAG)

Ecografia mamària dreta:

A la UQI s’observa nòdul sòlid, 
marcadament hipoecòic de contorns 
irregulars amb ombra acústica 
posterior de 9 mm d’eix màxim

Altament sospitós de malignitat

Es realitza BAG dirigida ecogràficament amb agulla 14 G d’ ambdues mames



BAG:
Rebem 3 cilindres de teixit de 1,5, 1,2, i 0,9 cm x 0,2cm de diàmetre, de mama esquerra i dreta 

(UQS).

HE 10 x HE 20 x

DX:  EXTENSA INFILTRACIÓ PER CARCINOMA

pendent de tipificació morfològica amb immunohistoquímica.

CAS CLÍNIC ( BAG mama )



ESTUDI IMMUNOHISTOQUÍMIC

•RHE: 90% ++

•RHP: 95% +++

•p53: NEGATIVA

•Ki 67: 12-15%

•C-erbB 2: 2+

•E-Cadherina: POSITIU (imatge)

CAS CLÍNIC ( BAG mama )

DIAGNÒSTIC DEFINITIU:

CARCINOMA DUCTAL INFILTRANT



Rebem nou líquid pleural, per tal de poder realitzar  tècniques  d’immunohistoquímica.

•Fons hemàtic amb lleu 
component inflamatori mixte

•Cèl·lules mesotelials 
reactives

•Ambuntants grups cel·lulars 
esfèrics amb 
pseudoemmotllament

PAP 10 xPAP 20 x

CAS CLÍNIC ( segona toracocentesi )



Calretinina negativa

Progesterona  positiva

CALRETININA R.HORMONALS 
(ER i PgR)

GCDPF-15

MESOTELIOMA + - -

CÀNCER DE 
MAMA

- +/- +

Diagnòstic definitiu:

POSITIU PER A CÈL·LULES MALIGNES 

Compatible amb metàstasi de Carcinoma de mama

CAS CLÍNIC ( estudi immunocitoquímic )



MESOTELIOMA

DISCUSSIÓ 
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DISCUSSIÓ



CONCLUSIONS

•Qualsevol òrgan amb afectació carcinomatosa pot donar vessament pleural. El càncer de mama, pulmó 
i limfomes són els mes freqüents en donar vessament pleural maligne.

•Un 15% dels vessaments pleurals malignes en general Adenocarcinomes seran d’orígen desconegut.

•Els Mesoteliomes representen <5% del total de vessaments pleurals malignes.

•Moltes cops el vessament pleural metastàsic es la primera manifestació clínica d’un càncer.

•La importancia de les manifestacions clíniques del pacient:

- Dispnea
- Tos seca
- Dolor toràcic sense antecedent traumàtic previ

•Al diagnòstic si arriba per la sintomatología clínica, estudi radiològic i les característiques bioquímiques 
del vessament (exsudats).

•El estudi immunohistoquímic es molt important per poder tipificar l'origen del tumor o poder fer el 
diagnòstic diferencial entre una afectació primària pleural (MESOTELIOMA)
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Adenocarcinoma vs Mesotelioma Maligno

HI HA DUBTES?



Metàstasi pleural de carcinoma de mama
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