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Dona de 51 anys. 

 

Mamografia de “screening”: mames denses 

amb distribució heterogènia del parènquima. 

Calcificacions benignes. 

Eco: zona nodular palpable a QSExt Mama D. 

de 1cm, hipoecoica. BIRADS 4a. 

 

PAAF. Material hemàtic. 4E(2PAP+2DQ) + CB. 

 

 

 

 





















   H-E 



PAS PAS-D 



 TROBALLES P.A.A.F. 

 

Abundants cèl·lules aïllades o en grups poc cohesius 
alguns d’aspecte sincitial. 

Citoplasmes amplis, de límits ben definits sovint de 
contorns reforçats, granulars, o clars i 
microvacuolats, amb grànuls PAS + i PAS-D 
sensibles.   

Un o més nuclis, hipercromàtics, discretament 
irregulars amb nuclèols prominents. 

 

PPCM. IMATGE CITOLÒGICA DE CARCINOMA RIC 
EN GLUCÒGEN. 



CARCINOMA DE CÈL·LULES CLARES RIC EN 
GLUCÒGEN. 

 

Descrit per primera vegada el 1981 per Hull i 
col·laboradors. 

És un subtipus rar de carcinoma de mama. 

Incidència del 1 al 3% dels carcinomes de mama. 

Es defineixen com a tumors de cèl·lules clares 
quan un 90% o més de les cèl·lules tumorals 
tenen glucògen al citoplasma. 

La presentació tant clínica com radiològica no és 
diferent de la dels carcinomes de mama de tipus 
no específic (CD-TNE). 



CARACTERÍSTIQUES CITOLÒGIQUES DEL 
C.R.G.   

 

Extensions hipercel·lulars, amb grups poc cohesius 
ocasionalment sincitials i nombroses cèl·lules 
aïllades. 

Cèl·lules tumorals amb citoplasmes amplis, de 
contorns ben definits o refoçats, generalment clars i 
espumosos amb aparença de cèl·lules clares 
“coilocit-like”. 

Els citoplasmes de les cèl·lules tumorals contenen 
acúmuls de glucògen PAS +, PAS-D sensibles. 

Nuclis hipercromàtics amb cromatina granular, 
anisonucleosi i irregularitat de la membrana 
nuclear. 

Els nuclèols solen ser prominents. 



PERFIL HISTOQUÍMIC I  

IMMUNOHISTOQUÍMIC DEL C.R.G.   

 

PAS +  PAS-D sensible 

Blau alcian, mucicarmi, oil-red  Negatiu 

Vimentina, S-100, cromogranina  Negatiu 

CK-7 + 

Ki-67 baix o intermedi (20%)   



PERFIL MOLECULAR DEL C.R.G.  

 

La majoria són Receptors Hormonals 

Negatius. 

Alguns poden ser RE + 

Expressen HER2 en la mateixa proporció 

que els CDI. 

RE,RP,HER2 (-)   >  RE,RP(-),HER2(+). 

 

  



PRONÒSTIC DEL C.R.G. 

 

La supervivència depèn del grau 

histològic, la mida, l‘estadiatge nodal i 

dels receptors hormonals. 

 

Algunes publicacions apunten un curs 

clínic més agressiu i per tant un pitjor 

pronòstic que el CDI-TNE. 

 



DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL DEL C.R.G. 

 

Tumors de cèl·lules clares benignes i malignes, 
epitelials i no epitelials (mioepitelioma). 

 

-Metàstasi de carcinoma de cèl·lules clares. 

-Carcinoma apocrí. 

-Carcinoma ric en lípids. 

-Carcinoma secretor. 

-Sarcoma de cèl·lules clares. 

-Tumors neuroendocrins amb canvis de cèl. 
clares. 

 

 

 

 



cromòfobes 



 

 

 

B.A.G. QSExt MAMA DRETA  per 

valorar la infiltració del tumor. 

 

 

 

 

 

 

 







 Un fragment amb dos ductes distesos i 

parcialment ocupats per una proliferació de 

cèl·lules amb canvis apocrins i de cèl·lules 

clares, algunes amb nuclis grans, irregulars i 

amb nuclèols prominents. 

Sense evidència d’infiltració de l’estroma. 

 

FOCUS D’HIPERPLÀSIA INTRADUCTAL 

AMB CANVIS APOCRINS I DE CÈL·LULES 

CLARES AMB ATÍPIA CITOLÒGICA. 



TUMORECTOMIA QSE MAMA DRETA  

 

 

Peça de 7x5x4 cm  

amb un pes de 52,4 grams. 

 

Els talls mostren àrees d’aspecte quístic amb 

una consistència elàstica. 

 











CD-68 





P-63 



miosina 



CK-7 



GCDFP15 



PAS PAS-D 



RE  /  RP 



Ki-67 



TINCIONS HISTOQUÍMIQUES I 

IIMMUNOHISTOQUÍMIQUES. 

 

PAS +    PAS-D sensible 

CK-7 + 

GCDFP-15 (gros cystic disease fluid protein 15) + 

Ki-67 + menys del 20%  

RE i RP  negatius 

HER2  negatiu 

  



DIAGNÒSTIC TUMORECTOMIA 

 

CARCINOMA INTRADUCTAL  DE TIPUS 

APOCRÍ AMB CANVIS DE CÈL·LULES 

CLARES, predominantment de grau intermig 

amb mínima necrosi, de 3,8 cm de diàmetre 

màxim. 

Mama no neoplàsica amb canvis papil·lars 

apocrins i fibroquístics amb extensa reacció 

histiocitària. 



CARCINOMA APOCRÍ DE MAMA 

 

C.A. pur es defineix com un tumor que tot ell 
mostra diferenciació apocrina amb la tinció H-E, 

i representen menys del 1% dels carcinomes de 
mama. 

El diagnòstic de C.A. és un diagnòstic 
morfològic; la IHQ i l’aparició de noves tincions 
específiques només reforcen aquest diagnòstic. 

En el C.A. les característiques citològiques 
apocrines i de malignitat s’acompanyen de 
característiques arquitecturals de tumor maligne 



CARACTERÍSTIQUES MICROSCÒPIQUES 

DEL C.A.  

La diferenciació apocrina de les cèl·lules 

tumorals es basa en les característiques 

citològiques: 

-citoplasmes amplis, ben definits, granulars i 

eosinòfils. 

-nuclis grans amb moderada irregularitat de 

membrana o pleomorfisme, la cromatina 

tendeix a la hipercromàsia. 

-un o més nuclèols prominents. 

 

 



PRONÒSTIC DEL CARCINOMA 

APOCRÍ 

 

Estadi per estadi no hi ha diferències 

significatives entre el pronòstic dels 

C.A. i els carcinomes convencionals de 

mama. 



PERFIL IMMUNOHISTOQUÍMIC I 

MOLECULAR DEL C.A. 

 

 

GCDFP-15 + 

  el 75% dels C.A. són GCDFP-15 + 

  fins 20% dels CD-TNE són GCDFP-15 + 

 

Són RE-/RP-/HER2+/RA+  o bé 

       RE-/RP-/HER2-/RA+ 



CONCLUSIONS (I) 

Alguns autors consideren el C.R.G. i el C.A. 

variants un de l’altre. 

El diagnòstic de totes dues variants es 

fonamenta en els criteris morfològics: 

-característiques nuclears de malignitat 

-característiques citoplasmàtiques, amb 

citoplasmes amplis, granulars o finament 

vacuolats donant una aparença clara i amb 

reforçament de membrana (“coilocit-like”). 

 



CONCLUSIONS (II) 

Aquesta aparença de cèl·lules clares pot 
ser histiocitoide i cal no infravalorar les 
cèl·lules tumorals i confondre-les amb 
histiòcits. 

Important valorar la malignitat nuclear també 
en cèl·lules amb canvis apocrins.  

Quan els citoplasmes són clars, cal fer el D.D. 
amb els tumors de cèl·lules clares 
principalment amb els carcinomes renals cèl. 
clares i els carcinomes renals de cèl. 
cromòfobes. 
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