
SESSIÓ DE PITFALLS 

Laia Serrano Munné 
R4, Servei d’Anatomia Patològica 
Hospital Universitari Germans Trias I Pujol  



HISTÒRIA CLÍNICA 

- Home de 60 anys. 

- Sense antecedents patològics d’interès. 

- Fumador 35 paquets / any.  

- Visitat per dispèpsia inespecífica.  

 









4 







DIFICULTATS EN EL ROSE 

- Cel·lularitat de la mostra.  

- Contaminació bronquial 

- Problemes en la detecció de neoplàsies amb morfologia innocent.  
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INFORMACIÓ EN EL ROSE 

- La mostra és adequada? 

- Estem davant d’una lesió benigna o maligna? 

- Hi ha suficient mostra per a arribar a un diagnòstic definitiu o a una subclassificació 
més acurada? 



4 









DIAGNÒSTIC EBUS 

- Es difereix el diagnòstic.  







Q7 TTF1 



DIAGNÒSTIC DEFINITIU 

- Compatible amb metàstasi d’Adenocarcinoma de pulmó amb cèl·lules en anell de 
segell. 

- Immunohistoquímica positiva per a TTF1 i Queratina 7.  



 

- 0.14-1.9% dels adenocarcinomes de pulmó.  

- Entitat a la classificació de la WHO. 

- Criteris diagnòstics no establerts. 

- Mal pronòstic. 

- Diagnòstic diferencial: Metàstasi, Tumors mucinosos 

pulmonars.  

ADENOCARCINOMA DE CÈL·LULES EN ANELL DE SEGELL 
PRIMARI PULMONAR 









ESTUDIS DE BIOLOGIA MOLECULAR 

- ESTUDI DEL REORDENAMENT DEL GEN ALK: No es detecta reordenament.  

- ESTUDI DEL REORDENAMENT DEL GEN ROS1: No es detecta reordenament.  

- K-RAS, EGFR: Wild-type 
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- Tractat amb QT / RT. 

- Ingrés per síndrome febril de focalitat respiratòria. 

- Progressió de la malaltia oncològica.  

 

EVOLUCIÓ 
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- Hem de  tenir present  el diagnòstic d’Adenocarcinoma 

de cèl·lules en anell de segell primari pulmonar en 

l’estudi de les mostres citològiques pulmonars. 

- Quan es sospiti aquest diagnòstic, és imprescindible 

l’obtenció de suficient material per a fer tècniques 

especials.  

 CONCLUSIONS 



MOLTES GRÀCIES 


