
Limfoma pulmonar primari: 
a propòsit d’un cas 
Dr. Miquel Hortós. Dra. Lourdes Blade Vidal, Dra. Ana Alberich, Dra. Anabel Martín-Urda, Dra. MariCruz 
Almendros, Dra. Roca Toda. Servei de Medicina Interna. Hospital de Palamós 

El limfoma pulmonar primari és, per definició, una proliferació clonal limfoide que afecta el parènquima pulmonar 
sense que es pugui demostrar extensió extra pulmonar en el moment del diagnòstic o en els 3 mesos següents. Es 
tracta d’una malaltia molt poc freqüent en els estudis epidemiològics, que representa menys de l’1% dels limfomes no 
Hodgkin i un 0,5% de les neoplàsies malignes pulmonars. Aquí descrivim el cas d’una pacient afecta de Limfoma 
Pulmonar Primari, diagnosticada a l’Hospital de Palamós.  

INTRODUCCIÓ 

MATERIAL I MÈTODES. Descripció del cas 

RESULTATS: 

CONCLUSIONS: 

Dona de 65 anys, exfumadora des de fa més de 40 anys, autònoma per a les activitats bàsiques de la vida diària, que presentava 
antecedents d’HTA, dislipèmia, DM-II de més de 10 anys d’evolució, bronquitis crònica, psicosi atípica i meningioma occipital 
esquerre diagnosticat i intervingut quirúrgicament el 2016. Lliure de malaltia en les proves d’imatge de control.  
• Ingressa al servei de Medicina Interna del nostre hospital per clínica de tos seca d’unes 3 setmanes d’evolució, i dispnea 

progressiva que s’ha fet de petits esforços en els últims dies, amb astènia acompanyant. Interrogada específicament, la 
pacient No presentava ni dolor toràcic, ni hemoptisi, ni distermia. Sense pèrdua de pes quantificada 

• A l’exploració física, bon estat general, normotensa, afebril, amb discreta taquicàrdia i taquipnea de 22 rpm. A l’auscultació 
respiratòria, destaca murmuri vesicular disminuït de manera global, amb discrets sibilants i roncs bibasals. Resta d’exploració 
normal.  

• La RX de tòrax mostrava elevació de l’hemidiafragma dret, 
cardiomegàlia i discreta banda paratraqueal dreta, amb desviació de la 
tràquea a la dreta. 

• En l’analítica sanguínia destacava una leucocitosi (21 x10^9/L ) i una 
LDH elevada (471 U.I), essent la resta de l’analítica normal, igual que la 
gasometria i l’ECG. 

• Es sol·licita TAC toràcic, abdominal i de crani, que va mostrar una 
“massa hilar dreta amb extensió traqueal-bronqui principal dret, que 
estenosava la via aèria fins a un 70%” sense evidència d’altres lesions 
extrapulmonars. 

• Així mateix, la pacient es va derivar a cirurgia toràcica, per realització 
de Fibrobroncoscòpia rígida, on es va observar teixit endobronquial fet 
d’una proliferació de limfòcits atípics, suggestiva de limfoma no 
Hodgkin de cel B, amb component de cèl·lules grans d’alt grau, amb un 
patró immunohistoquímic : CD20, CD79a, PAX5, BCL2, BCL6, MUM1 i 
CD30.  

• Una vegada diagnosticada, la pacient es va derivar a l’Hospital Josep 
Trueta, on va iniciar tractament amb Ciclofosfamida, Vincristina i 
Prednisona, en lloc de la pauta estàndard, per ECOG. 

Segons la classificació de l’OMS, l’LPP, inclou els limfomes No-Hodgkin de cel B y la Granulomatosis Linfoidea. Els del 
primer grup els dividim en limfomes d’alt grau, de baix grau, plasmocitoma y intravascular. Sovint, l’LPP de cel B d’alt 
grau, es troba en pacients immunodeprimits o patologia autoimmunes. La forma de presentació és molt variable, 
essent freqüents la tos, expectoració, dispnea o dolor toràcic, la febre i la pèrdua de pes. La mitjana d’edat és de 60 
anys. Les proves d’imatge ajuden a aproximar el diagnòstic, però la biòpsia per broncoscòpia és el Gold Standard. El 
tractament amb major taxa de respostes es basa en la QT CHOP a més la Immunoteràpia amb Rituximab. En conclusió, 
l’LPP tot i ser una causa molt infreqüent, s’hauria de tenir present en el Dx diferencial de les masses endobronquials.  
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