
Sessió de Pitfalls 

Societat Catalana de Citologia 

11 març 2015 

 

Francesc Sant 

Althaia Xarxa Assistencial Universitaria de Manresa 

 



Historia clínica 

● Home de 70 anys, fumador 

● Sense antecedents d'interès 

● Clínica de rinorrea i odinofàgia 

● Adenopatia palpable laterocervical dreta 

● Rx Tòrax: imatge nodular  LSE parahiliar 

● Analítica: CEA 16.8 ng/mL, resta normal 

 



TAC toràcic 

● Massa pulmonar parahiliar 
esquerre bilobulada de 28 i 
29 mm., amb pneumonitis 
associada 

● Adenopaties paratraqueals 
dretes < 10 mm. 

● Marcat goll endotoràcic 
multinodular 



Historia clínica 

● Fibrobroncoscopia: 

– Oclusió completa del segment apical de LSE amb 
mucosa engruixida 

● Biòpsia bronquial i BAS: 

–  Inflamatòries, sense malignitat 

● ECO cervical:  

– Goll multinodular amb nòdul dret de 42x44mm 
sòlid, hipoecogènic 

– Adenopaties cervicals dretes patològiques 

● PAAF nòdul tiroidal dret i d'adenopatia 
cervical 

 



PAAF adenopatia laterocervical 











Bloc cel·lular PAAF gangli laterocervical 
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Tumor pulmonar Patró glandular Inmunofenotip 

DIAGNÒSTIC CITOLÒGIC 
 

 CARCINOMA NO CÈL·LULA PETITA 
 
Comentari: el perfil immunohistoquímic en el contex clínic orienta a 
Metàstasi d’Adenocarcinoma de Pulmó 



 

· Estudi de mutació EGFR negatiu 

· No translocació ALK 

 



● No resposta al tractament QT de1ª línea 
d'adenocarcinoma de pulmó, amb 
progressió de la malaltia 

● Pacient clínicament assimptomàtic 

● Analítica de control es detecta 
hipertiroïdisme (TSH>0.005, T4 2,72ng/ml) 

● Presencia de nòdul tiroidal i adenopaties 
laterocervicals 

Revaloració del cas 



Calcitonina 

cromogranina sinaptofisina 



2ª BIOPSIA BRONQUIAL 



calcitonina 



• Calcitonina en sang 33 pg/ml (normal < 11)  
 
 

• Estudi genètic gen RET  Negatiu 
 

 

DIAGNÒSTIC 
 
Carcinoma medul·lar de tiroides esporàdic 
amb metàstasi  ganglis laterocervicals i 
pulmonar 



Carcinoma medul·lar de tiroides 

● Originat de cèl·lules C (parafol·liculars)  

● Entre 3 i 12% dels carcinomes de tiroides 

● 75-80% ESPORÀDICS 

– Adults (55 anys)  

–  Dones (3:2) 

–  Nòdul solitari   

– Clínica: Nòdul tiroidal palpable, adenopaties 
laterocervicals 

 



● 15-30% FORMES FAMILIARS 

● Carcinoma medul·lar de tiroides familiar (CMT) 

● Sd. MEN2A  (CMT, Feocromocitoma, 
Hiperplàsia/adenoma paratiroides) 

● Sd. MEN2B  (CMT, Feocromocitoma, neuroma 
mucosa/ganglioneuroma intestí, aspecte marfanoide) 

– Autosòmic dominant d'alta penetrància 

– Mutació línea germinal d'oncogen RET, afectant diferents 
exons 

– Múltiples,  joves, hiperplàsia de cèl·lules C 

– Majoria identificats a peça quirúrgica (profilàctica). Rar en 
PAAF. 

 

Carcinoma medul·lar de tiroides 



• Diseminació:  via limfàtica a ganglis limfàtics 
laterocervical i mediastínics. Metàstasis a 
distancia pulmó, fetge, os. 

• Tractament: Quirúrgic 

• Inhibidors tirosin quinasa en malaltia irresecable o 
metastàsica 

• Pronòstic: Estadiatge i edat al diagnòstic 

• Supervivència 5 anys del 70-80% 

Carcinoma medul·lar de tiroides 



Carcinoma medul·lar de tiroides  
PAAF 

• Trets citològics distintius 

• Sensibilitat diagnòstica 63-94% 

 

● Disposició en cèl·lules soltes o grups discohesius 

● Cèl·lules fusiformes i epitelioides 

● Aparença cel·lular plasmocitoide 

● Nucli aspecte neuroendocrí  

 

● cert pleomorfisme nuclear 

● Bi o multinucleació (45-100%) 

● Grànuls atzurofílics ( tinció MWG)  

● Inclusions nuclears (19-58%) 

● Material amiloide (30-80%) 



 CEL·LULAR 

 Oncocític 

 Cèl·lula petita 

 Mucinós 

 Cèl·lules clares 

 Escamoide 

 Melanocític 

 Anaplàsic 

 Cèl·lules gegants 

 ARQUITECTURAL 

 Pseudopapil·lar 

 Papil·lar 

 Glandular (folicular i tubular) 

 Organoide 

 Paraganglioma-like 

Gran variabilitat citomorfològica 

Carcinoma medul·lar de tiroides 



Carcinoma medul·lar de tiroides 

● Ampli diagnòstic diferencial segons patró 
citomorfològic 

● “Gran simulador” d'altres neoplàsies 



Oncocítica 



Cèl·lula petita 



Glandular (tubular/fol·licular) 

• Rarament patró dominant 
 
• Diagnòstic Diferencial 

•  Neoplasia fol·licular de tiroides 
•  Carcinoma mixte medul·lar-folicular 
•  Adenocarcinoma (metastàsic) 



Carcinoma medul·lar de tiroides 
Perfil immunohistoquímic 

CK baix pes    + 

Calcitonina    + 

CEA       + 

TTF1      + 

Cromogranina   + 

Sinaptofisina    + 

Tiroglobulina    - 



Carcinoma medul·lar de tiroides 
Immunohistoquímica 

 
• Calcitonina 

● Molt específic 

– Positiu focal en alguns tumors neuroendocrins (pulmó , 
laringe) 

– Compte amb reacció inespecífica (tumors oncocítics) 

 

● Alta sensibilitat (>80%)  

– Pot tenir positivitat focal 

– Pèrdua d'expressió en desdiferenciació tumoral 

 

• CEA 

● Encara més sensible que calcitonina 

● Menys específic 

 



 

TTF1    + 

CK7    + 

CEA m   + 

Tiroglobulina  - 

Tumor pulmonar Patró glandular Perfil immunohistoquímic 

Cas clínic 



Cas clínic 
Citologia 

• Dehiscència  cel·lular 
• Aspecte plasmocitoide 
• Nucli cromatina irregular  
• Nucleol poc prominent 





Cas clínic 
Tumor pulmonar 

Forma de presentació de carcinoma medular 

•Nòdul tiroidal o adenopatia laterocervical palpable 

•10-15% metàstasi a distancia. Mediastí,  pulmons, fetge, os 

• Generalment micronodular 

 

Metàstasi a tiroides 

•Poc freqüent  com a presentació clínica 

• Carcinoma renal, Carcinoma de pulmó (sobretot adenocarcinoma) 
carcinoma de còlon, melanoma. 

 

 

 

 



Cas clínic 
Immunohistoquímica 
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Carcinoma medul·lar de tiroides 
Conclusions 

● Trets citològics distintius que orienten al 
diagnòstic 

● Molts patrons citomorfològics que amplien el 
diagnòstic diferencial 

● Confirmació diagnòstica amb perfil 
immunohistoquímic 

● Tiroides, és un òrgan poc receptor de metàstasi 

 




