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CAS CLÍNIC

Dona 64 anysDona 64 anys
TelorrTelorrààgia mama esquerra gia mama esquerra 
LesiLesióó papilpapil··lar lar 
EcografiaEcografia: 2 : 2 nòdulsnòduls 16x916x9mm mm (QII) (QII) i i 
9x6mm (9x6mm (QIEQIE) ) 
PAAF del 2n PAAF del 2n nòdulnòdul























Troballes citològiques

P.A.A.FP.A.A.F. . nòdulnòdul QIE mama QIE mama esq.esq.
Fons hemFons hemààtictic
CelCel··lularitatlularitat abundantabundant
AAïïllades, plaques poc cohesivesllades, plaques poc cohesives
Grups papilGrups papil··larslars
Estructures Estructures vascularsvasculars



Troballes citològiques

P.A.A.FP.A.A.F. . nòdulnòdul QIE mama QIE mama esq.esq.
CCèèll··lules poligonals o clules poligonals o cúúbiquesbiques
Nuclis rodons o ovalats, excNuclis rodons o ovalats, excèèntricsntrics
Cromatina fina, nuclCromatina fina, nuclèèol ocasionalol ocasional
Lleu augment N/CLleu augment N/C
Citoplasmes Citoplasmes eosinòfilseosinòfils



DIAGNÒSTIC CITOLÒGIC

PROLIFERACIÓ PAPIL·LAR 

CONSISTENT AMB

CARCINOMA PAPIL·LAR



EXÈRESI TUMORACIÓ

Tumorectomia: 
Lesió mal definida macroscòpicament 

amb petits nòduls de 0,2-0,5 cm de 
diàmetre màxim distribuïts

anàrquicament per tota la peça











CROMOGRANINA



SINAPTOFISINA



DIAGNÒSTIC HISTOLÒGIC

CARCINOMA PAPIL·LAR 

SÒLID



Edat avanEdat avanççada (70ada (70--80 anys)80 anys)

Poc freqPoc freqüüent  (1,1ent  (1,1--17%)17%)

LesiLesióó histològicament circumscrita, patrhistològicament circumscrita, patróó sòlidsòlid

Variant del Variant del Ca.DuctalCa.Ductal in situin situ

DiferenciaciDiferenciacióó neuroendocrinaneuroendocrina

CARCINOMA PAPIL·LAR SÒLID
Característiques clíniques



PocsPocs casos de PAAF en la literaturacasos de PAAF en la literatura
FonsFons hemorrhemorrààgicgic
CelCel··lularitatlularitat abundantabundant: : grupsgrups gransgrans, , ppèèrduardua de de 
cohesivitatcohesivitat, , abundantabundant celcel··lularitatlularitat aaïïlladallada
GrupsGrups papilpapil··larslars
Discreta atDiscreta atíípia citològica pia citològica 
AbsAbsèència de cncia de cèèll··lules lules mioepitelialsmioepitelials
AbsAbsèència de component ncia de component ququíísticstic

CARCINOMA PAPIL·LAR SÒLID
Caraterístiques citològiques



POSITIVITAT

•Cromogranina

•Sinaptofisina

•Receptors hormonals estrògens i 
progesterona

CARCINOMA PAPIL·LAR SÒLID
Immunohistoquímica



LesionsLesions benignesbenignes ::
PapilPapil··loma loma intraductalintraductal
HiperplHiperplààsia sia ductalductal floridaflorida

LesionsLesions malignes :malignes :
Carcinoma papilCarcinoma papil··lar lar intraquintraquíísticstic
Carcinoma Carcinoma ductalductal
Carcinoma lobelCarcinoma lobel··lar in sitular in situ
Carcinoma Carcinoma mucinmucinóóss

CARCINOMA PAPIL·LAR SÒLID
Diagnòstic diferencial



Pronòstic favorablePronòstic favorable
MetMetààstasis ocasionalsstasis ocasionals
Tractament quirTractament quirúúrgic: rgic: exexèèresiresi
((tumorectomiatumorectomia o mastectomia)o mastectomia)
Gangli sentinellaGangli sentinella
Tractament oncològic: RT i Tractament oncològic: RT i 
hormonoterhormonoterààpiapia

CARCINOMA PAPIL·LAR SÒLID
Pronòstic i tractament


