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PÒVODNÍ PRÁCE

Fyloidní tumor (FT) prsu je relativnû vzácná fibroepitelová léze,
kde intimní strukturální koexistence epitelové a mezenchymální sloÏ-
ky neustále vzbuzuje histogenetické rozpaky. Stejnû tak grading
a pfiedpovûì biologického chování konkrétního nádoru jsou zdro-
jem mnoh˘ch rozporÛ, nejasností a nejistoty (1–3). Proã právû me-
zenchymová souãást FT disponuje dominantním morfologick˘m

a klinicko-biologick˘m maligním potenciálem téÏ zÛstává velkou
neznámou. Pfiesto histologicky evidentní maligní formy FT vesmûs
neãiní diagnostické obtíÏe, neboÈ pÛvodní stroma nab˘vá charak-
teru jasného low- ãi high-grade sarkomu, navíc s kapacitou varia-
bilní heterologní diferenciace. PÛvodní epitelová komponenta pak
mÛÏe b˘t potlaãena do té míry, Ïe nádor urãující pfiíznaãná bifá-
ziãnost úplnû vymizí. Následná eventuelní zámûna za primární sar-
kom prsu (dfiíve téÏ tzv. „stromální“) je pak ale v principu biolo-
gicky nepodstatná.

Opaãnou moÏnost pfiestavuje vznik invazivního karcinomu (IK)
z epitelov˘ch formací FT, coÏ je fenomén mimofiádnû vzácn˘ a do-
kumentovan˘ v anglicky psané literatufie pouze jednotliv˘mi kazu-
istikami (1,4–22). 

Pfiedkládáme vlastní pozorování zajímavého pfiípadu vzniku me-
taplastického vfietenobunûãného karcinomu (MVK) v preexistují-
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SOUHRN
U sedmdesáti‰estileté Ïeny byla provedena parciální mastektomie, kde byl diagnostikován 45 mm velik˘ low-grade maligní homologní
fyloidní tumor s rozsáhlou intraduktální skvamózní metaplázií. V jedné tfietinû rozsahu nádoru se domnûlé pÛvodní stroma strukturálnû
a cytologicky mûnilo a pfierÛstalo epitelovou sloÏku. V˘sledné rozvolnûné storiformní uspofiádání s vût‰ími ováln˘mi elementy s hojnûj-
‰í cytoplazmou, jadernou atypií a mitotickou aktivitou doplÀovaly buì disperzní objemné, abruptnû vloÏené skvamózní moruly nebo
jen známky abortivní perlovité skvamózní diferenciace. Konvenãní duktální in situ ãi invazívní karcinom nebyl zastiÏen. Exprese nízko-
a vysokomolekulárních cytokeratinÛ spoleãnû s p63, CD10, S100 proteinem a GFAP prokázala neúpln˘ basálnû/myoepiteliální feno-
typ a vedla k diagnóze dosud nepopsaného, vfietenobunûãného metaplastického karcinomu v rámci fyloidního tumoru. Literární pfiehled
vzácné maligní transformace epitelové komponenty fyloidního tumoru doplÀuje diskuze o moÏné patogenezi tohoto jedineãného pozo-
rování.
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Sarcomatoid (metaplastic) spindle cell carcinoma arising in a phylloid tumor with massive squamous 
metaplasia – a case report and review of the literature 

SUMMARY
A 76-years-old woman underwent a partial mastectomy and a low-grade malignant homologous phyllodes tumor measuring 45 mm in
maximum diameter was diagnosed. Beyond its typical dual composition the tumor displayed extensive intraductal squamous metapla-
sia. Approximately in one third of the lesion the original mesenchymal component cytologically and structurally changed which ultima-
tely led to seeming stromal overgrowth. The loose storiform background contained isolated larger atypical elements with ample eosi-
nophilic cytoplasm and obvious mitotic activity. This final fibromatosis-like arrangement was completed either by multiple dispersed ab-
rupt squamous morules or just by pearl-like abortive form of squamous differentiation. Conventional in situ or invasive ductal carcino-
ma was not present. A combined expression of both low and high molecular weight cytoketatins, S100 protein, p63, CD10 and GFAP
confirmed the incomplete basal/myoepithelial phenotype and ultimately led to the diagnosis of a spindle cell metaplastic carcinoma ari-
sing in a phyllodes tumor - a neoplasm unpublished so far. A review of the literature concerning epithelial malignancies originating
from a milieu of phyllodes tumor guides discussion/speculation over the possible histopathogenesis of this vanishingly rare lesion.
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