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Bu çalışma 9.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde sunulmuştur.

ÖZET

METAPLASTIC CARCINOMA OF THE BREAST: A RARE TUMOUR

Memenin metaplastik karsinomu, tüm malign meme lezyonlarının %1’inden
azını oluşturan, yüksek dereceli nadir bir lezyondur. Bu terim (metaplastik
meme karsinomu) ilk kez Huvos ve arkadaşları tarafından 1974 yılında kullanılmıştır. Diğer meme kanserlerine göre daha kötü prognozlu ve agresif
seyirlidir. Memenin metaplastik karsinomu, malign epitelyal ve malign mezenkimal doku komponentlerinin birlikte bulunduğu bifazik lezyonları içine
alan heterojen grubu tanımlayan genel bir terimdir.

ABSTRACT
Metaplastic carcinoma of the breast (MCB) is a rare type of breast cancer accounting for < 1% of breast malignancies. The term metaplastic carcinoma
was first introduced by Huvos et al. MCB is an aggressive disease and has poor
prognosis. MCB denotes a heterogeneous group of uncommon malignant entities. Conventionally the term is used to denote tumours with mixed malignant epithelial and malignant mesenchymal components.

Bu yazıda 51 yaşında bir bayan hastada, memenin metaplastik karsinomu
olgusu sunulmuştur.Sağ memede, boyutlarında giderek büyüme olan kitle ile
başvuran hastaya, frozen incelemeyi takiben modifiye radikal mastektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu T2N1bııı, Grade III, ER(-), PR(-), cerbB2
(-) metaplastik meme karsinomu olarak değerlendirildi. Adjuvan kemoterapi
uygulanan hasta, postoperatif 22. ayında nüks olmadan takip edilmektedir.

We report a case of MCB in 51 years old women. She has presented with palpable and progresivvely enlarging mass in the right breast. Modified radical
mastectomy was perfomed. Histopathologic diagnosis was reported as T2N1bııı,
Grade III, ER (-), PR (-), cerbB2 (-) metaplastic breast carcinoma. Adjuvant chemotheraphy was performed. Recurrence has not been detected at 22 months
after surgery.

Anahtar sözcükler: metaplastik meme karsinomu, karsinosarkom, myoepitelyal
hücreler.

Key words: metaplastic carcinoma of the breast, carcinosarcoma, myoepithelial
cells.

M

emenin metaplastik karsinomu, tüm malign meme
lezyonlarının %1’inden azını oluşturan, yüksek dereceli
nadir bir lezyondur (1-3). Diğer meme kanserlerine göre
daha kötü prognozlu ve agresif seyirlidir (4).

kal mastektomi (MRM) yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu
T2N1bııı, Grade III, ER(-), PR(-), cerbB2(-) metaplastik karsinom (karsinosarkom, matriks oluşturan karsinom, kondroid diferansiasyon
gösteren karsinom) olarak değerlendirildi. Postoperatif dönemde
komplikasyon gelişmeyen hastaya siklofosfamid 600mg/m2/gün
1 gün, doksorubisin 60mg/m2/gün 1 gün 4 kür, ardından dosetaksel 100 mg/m2/gün 1gün 4 kür uygulandı. Postoperatif 22. ayında
olan hasta sorunsuz takip edilmektedir.

Olgu sunumu
51 yaşında, postmenapozal kadın hasta, uzun zamandır olan ve
son zamanlarda boyutlarında büyüme olan sağ memede kitle nedeniyle başvurdu. Anamnezinde ailesinde meme kanseri hikayesi
dışında başka risk faktörü yoktu. Fizik muayenede sağ meme üst
dış kadranda , areoladan 2 cm uzaklıkta sert kıvamlı, etraf dokulara fikse, 2x2cm boyutlarında kitle ele gelmekteydi. Yapılan mammografide; sağ memede 2cm çapında, irregüler konturlu, noduler
opasite (Şekil 1) , ultrasonografide ise; sağ meme üst dış kadranda
22x19 mm boyutlarında düzensiz ve lobüle konturlu solid kitle
lezyonu tesbit edildi (Şekil 2). Tarama tetkiklerinde uzak metastaz
saptanmayan hastaya frozen incelemeyi takiben modifiye radi-

Tartışma
Memenin metaplastik karsinomu, malign epitelyal ve malign mezenkimal doku komponentlerinin birlikte bulunduğu bifazik lezyonları içine alan heterojen grubu tanımlayan genel bir terimdir
(5). Bu terim ilk kez Huvos ve arkadaşları tarafından 1974 yılında
kullanılmıştır (6). Metaplastik karsinomların, karsinosarkom, sarkomatoid karsinom, spindle ve giant hücreli karsinom, malign mikst
mezodermal tümör, matriks üreten karsinom gibi başka isimleri
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Şekil 1. Mammografide irregüler konturlu noduler radyoopasite.

Şekil 2. US’de solid kitle.

de vardır (7). Epitelyal komponentler andiferansiye karsinom, adenokarsinom, in situ karsinom, invaziv duktal karsinom veya skuamoz hücreli karsinomdan oluşabilir. Mezenkimal komponentlerde
ise, andiferansiye bağ doku hücrelerinden fibroblast, kondroblast
veya osteoblast hücrelerine kadar değişebilen özellikte elemanlar
bulunabilir (1-3). Metaplazi tipinin prognoz ile bir ilişkisi yoktur
(4). Son zamanlardaki çalışmalarda tek bir kök hücreden (myoepitelyal hücreler, spindle hücreler) geliştikleri düşünülmektedir
(3). Ayrıca fibroadenom ve sistosarkoma filloidesten geliştikleri de
bildirilmiştir (8-10).

bir belirteç olarak kullanılabilir. Meme kanserinde, bu proteinin
tümör dokusundaki ekspresyonunun yüksek olması kötü prognoz
işaretidir (17).
Adjuvan tedavi konusunda henüz tam bir fikir birliği olmasa da
antrasiklin içeren kemoterapi rejimlerinin daha etkin olduğu düşünülmektedir (18). Radyoterapi adjuvan tedavide önemli bir yer
tutar. Retrospektif olarak yapılan bir çok çalışmada tümör boyutlarının, lenf nodu tutulumundan daha önemli bir prognostik kriter
olduğu bildirilmektedir. Tümör boyutunun 4 cm’den küçük olması
iyi prognoz işaretidir (19).

Klinik bulguları, invaziv duktal karsinoma ile aynı olsa da nadiren
inflamatuvar meme kanseri benzeri bulguda verebilir (11). Ortalama 5. dekatta görülürler. En genç olgu 16 yaşındadır (12). Spesifik
radyolojik bir bulgusu yoktur. Radyolojik bulgular lezyonun içerdiği komponentlere göre değişebilir (13).

Bizim olgumuzdaki tümör, uzun zamandır bulunması ve boyutlarında artma olması nedeniyle, fibroadenom zemininden gelişen
bir metaplastik meme karsinomunu düşündürmektedir. Hasta ile
yapılan ameliyat öncesi görüşmede hastanın isteğinin MRM lehine olması ve lokal nüks riskinin yüksek olması nedeniyle hastaya
MRM uygulandı. Tümör odağının tek olması ve tümör boyutunun
nisbeten küçük olması nedeniyle radyoterapi düşünülmedi ve antrasiklin grubu bir antineoplastik ajan içeren kombine bir kemoterapi rejimi uygulandı.

Metaplastik meme karsinomları lenfatik ve kan dolaşımı yoluyla
yayılırlar. En sık uzak metastaz alanları akciğerler ve kemiklerdir.
Uzak metastaz riski adenokarsinomdan daha yüksek, lenf nodu
tutulumu ise daha azdır (7,12). Lokal nüks oranları ilk 2-5 yıl için
%35-62 arasındadır. Dolayısıyla meme koruyucu cerrahi bu hastalar için çok uygun olmayabilir(14).

Sonuç olarak metaplastik meme karsinomu invaziv duktal karsinomaya göre daha büyük tümör boyutu, daha az lenf nodu tutulumu, daha yüksek histolojik grade, daha az hormon reseptör
pozitifliği ile ortaya çıkan, nadir görülen bir tümördür. Tedavisi invaziv duktal karsinoma ile aynı prensipleri paylaşsa da lokal nüks
riskinin daha yüksek olması nedeniyle daha agresif bir tedavi uygulanmaktadır (20).

Hormon reseptörü (ER, PR) ve cerbB2 onkogeni ekspresyonunun
düşük olduğu görülmektedir (4,15). Epitel proliferasyonu ve diferansiasyonunda önemli bir rol oynayan p63 geninin, metaplastik
meme karsinomunda, ekspresyonunun yüksek olduğu bilinmektedir (16). Bir heat shock proteini olan αB-crystallin, metaplastik
meme karsinomu için çok sensitif (%81), ve çok spesifik (%100)
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