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μαστού: Μία σπάνια οντότητα

Α. Ζήζη - Σερμπετζόγλου1, Α. Αποστολόπουλος2, Δ. Μυωτέρη1, Δ. Δελλαπόρτας3, Α. Μαρίνης2 
1Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

2Ά Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
3Β’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

Το μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα του μαστού είναι ένα σπάνιο κακόηθες νεόπλασμα, το οποίο αποτελείται 
εξ’ολοκλήρου από μυοεπιθηλιακά κύτταρα με ατρακτόμορφη κυρίως εμφάνιση. Αντιπροσωπεύει το τε-
λικό φάσμα της εξελικτικής πορείας των μυοεπιθηλιακών κυττάρων του μαστού και μπορεί να αναπτυ-
χθεί de novo ή σε έδαφος προϋπάρχοντος καλόηθους αδενομυοεπιθηλιώματος. Παρατηρείται σε γυναί-
κες ηλικίας 45 - 86 ετών. Το μέγεθος του όγκου κυμαίνεται από 1 εκ. έως 4.8 εκ. 
Η περίπτωσή μας αφορά γυναίκα 82 ετών η οποία υπεβλήθη σε ογκεκτομή με σύστοιχο λεμφαδενικό κα-
θαρισμό. Το τμήμα το μαστού είχε διαστάσεις 12.5x9x6 εκ. καλυπτόμενο εν μέρει από ατρακτοειδές τμή-
μα δέρματος επί έκτασης 9x2.8 εκ. Κατά τις διατομές παρατηρήθηκε λευκόφαιος, υπόσκληρης σύστα-
σης εστιακά κυστικά εκφυλισμένος όγκος διαστάσεις 3.6x3.4x2 εκ. Στο μασχαλιαίο λίπος ανευρέθηκαν 
12 λεμφαδένες μ.δ. 0.2 - 2.5 εκ. Μικροσκοπικά αναγνωρίσθηκε νεόπλασμα αποτελούμενο από ποικίλου 
μεγέθους αθροίσεις άτυπων κυττάρων με ευμεγέθεις και ανώμαλους πυρήνες και υψηλό μιτωτικό δεί-
κτη. Ο ανοσοφαινότυπος αυτού του νεοπλάσματος είναι P63(+), CK903(+), CK5/6(+), CD10(+), [ER( - ), PR( 
-), cerb2( - )] τριπλά αρνητικός EGFR(+). Η διάγνωση που ετέθη ήταν μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα μαστού.
Το κακόηθες μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα (ΚΜΚ) φαίνεται να έχει επιθετική συμπεριφορά με συχνές απο-
μακρυσμένες μεταστάσεις. Η διάγνωση του ΚΜΚ είναι πολύ δύσκολη λόγω του ότι μπορεί να μιμηθεί διά-
φορα καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα. 
Παρόλο που οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών επιλογών θεραπεί-
ας είναι λιγοστές, θεραπεία εκλογής είναι η ευρεία τοπική εκτομή με βιοψία του λεμφαδένα φρουρού.

ΛΈΞΈΙΣ ΚΛΈΙΔΙΑ: Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα, μαστός, μεταπλαστικό καρκίνωμα ανοσοϊστοχημεία

Συγγραφέας επικοινωνίας: Δέσποινα Μυωτέρη, Ε-mail: dmyoteri@gmail.com

Παραπομπή
Α. Ζήζη - Σερμπετζόγλου, Α. Αποστολόπουλος, Δ. Μυωτέρη, Δ. Δελλαπόρτας, Α. Μαρίνης 
Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα μαστού: Μία σπάνια οντότητα. Έπιστημονικά Χρονικά 2015; 20(3): 
272 - 276



273

Επιστημονικά Χρονικά
ΤΟΜΟΣ 20  |  TEΥXOΣ 3  |  2015 Παρουσίαση περιστατικού

Έισαγωγή
Τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα αναγνωρίζονται στο μαστό σε όλη 
την έκταση των εκφορητικών πόρων και αδενοκυψελών, σαν 
ασυνεχής στοιβάδα αστεροειδών κυττάρων που βρίσκεται με-
ταξύ της συνεχούς στοιβάδας των αυλικών επιθηλιακών κυτ-
τάρων και της βασικής μεμβράνης. [1] Οι περισσότεροι όγκοι 
που περιλαμβάνουν μυοεπιθηλιακά στοιχεία έχουν διπλό κυτ-
ταρικό πληθυσμό, επιθηλιακό και μυοεπιθηλιακό, που δηλώ-
νει την ύπαρξη ενός εφεδρικού αρχέγονου κυττάρου, ικανό 
να διαφοροποιείται προς ποικίλες κατευθύνσεις. [2] Το μυοε-
πιθηλιακό καρκίνωμα (ΚΜΚ) φαίνεται να αντιπροσωπεύει το 
τελικό φάσμα της εξελικτικής πορείας των μυοεπιθηλιακών 
κυττάρων και έχει επιθετική συμπεριφορά. [3]

Παρουσίαση περιστατικού
Η περίπτωσή μας αφορά γυναίκα 82 ετών η οποία εμφάνισε 
ψηλαφητή ανώδυνη μάζα αριστερού μαστού. Το οικογενειακό 
της ιστορικό ήταν ελεύθερο για νεοπλάσματα. Ο μαστογραφι-
κός έλεγχος έδειξε περιγραπτή μάζα με κυστική εκφύλιση. Η 
αξονική τομογραφία θώρακος και άνω κάτω κοιλίας ήταν αρ-
νητικές για δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Ακολούθησε βιοψία δια 
λεπτής βελόνης (FNA) η οποία ήταν μη διαγνωστική. 

Η ασθενής υπεβλήθηκε σε ογκεκτομή με σύστοιχο λεμ-
φαδενικό καθαρισμό του αριστερού μαστού. Στο Παθολο-
γοανατομικό Εργαστήριο παρελήφθηκε παρακεύασμα που 
περιλάμβανε τμήμα μαστού διαστάσεων 12,5x9x6 εκ. καλυ-
πτόμενο από ατρακτοειδές τμήμα δέρματος επί έκτασης 9x 2.8 
εκ. Κατά της διατομές παρατηρήθηκε λευκόφαιος υπόσκλη-
ρης σύστασης εστιακά κυστικά εκφυλισμένος όγκος διαστά-
σεων 3.6x3.4x4.2 εκ. Στο μασχαλιαίο λίπος ανευρέθηκαν 12 
λεμφαδένες μδ 0.2 - 2.5 εκ. Μικροσκοπικά αναγνωρίσθηκε 
νεόπλασμα αποτελούμενο από ποικίλου μεγέθους αθροίσεις 
άτυπων κυττάρων με ευμεγέθεις ανώμαλους πυρήνες και 
υψηλό μιτωτικό δείκτη. Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο τα νεο-
πλασματικά κύτταρα ήταν θετικά στις χρώσεις για P63, CK903, 
CK5/6, CD10. Αρνητικές ήταν οι χρώσεις για ορμονοϋποδοχείς 
και cerb2 [ER - , PR - , cerb2: τριπλά αρνητικός]. Η χρώση για 
EGFR ήταν θετική.

Η τελική διάγνωση που τέθηκε ήταν μυοεπιθηλιακό καρκί-
νωμα μαστού.

Σχόλιο
Τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα (ΜΕΚς) είναι φυσιολογικά συστα-
τικά του μαζικού παρεγχύματος. Τα καλά διαφοροποιημένα 
μυοεπιθηλιακά κύτταρα έχουν συσταλτικές ιδιότητες βοη-

θώντας στην εκροή του γάλακτος από την θηλή την περίοδο 
της γαλουχίας αλλά και στηρικτικές παρέχοντας στήριξη στα 
λόβια. Έχουν σχήμα αστεροειδές και ανάλογα με την φάση 
του κύκλου εμφανίζουν ηωσινόφιλο , βασεόφιλο ή διαυγές 
κυτταρόπλασμα. Η διάταξή τους είναι συνεχής, ασυνεχής ή 
σχεδόν ασυνεχής. Διακρίνονται με την χρώση ηωσίνης/αιμα-
τοξυλίνης αλλά δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν καθώς η 
μορφολογία τους ποικίλει ανάλογα με την φυσιολογική ή πα-
θολογική κατάσταση. [4]

Πρώτος ο Hamperl το 1970 αναφέρθηκε στις αλλοιώσεις 
από μυοεπιθηλιακά κύτταρα. [5] Το 1991 η F. Tavassoli πρό-
τεινε ένα σύστημα ταξινόμησης αυτών των νεοπλασμάτων, 
η κακοήθης ποικιλία των οποίων διακρίνεται σε κακόηθες 
αδενομυοεπιθηλίωμα και κακόηθες μυοεπιθηλίωμα. [6] Αρ-

Εικόνα 1: Ιστολογική τομή του όγκου στην οποία φαίνεται η υπε-
ρανάπτυξη του μυοεπιθηλιακού στοιχείου ( Η - Ε χ 200)

Εικόνα 2: Επιθηλιοειδή έως ατρακτόμορφα μυοεπιθηλιακά κύτ-
ταρα με πλειόμορφους φυσαλιδώδεις πυρήνες και εμφανές πυ-
ρήνιο. Με βέλος υποδεικνύεται μια μίτωση (Η - Ε χ 400)
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γότερα η ίδια ερευνήτρια ανασκοπώντας 31 μυοεπιθηλιακές 
αλλοιώσεις, ταξινόμησε αυτές σε τρεις κύριες κατηγορίες οι 
οποίες διακρίνονται σε μυοεπιθηλίωση, αδενομυοεπιθηλίω-
μα και το κακόηθες μυοεπιθηλίωμα. Η ταξινόμηση αυτή το 
2003 υιοθετήθηκε και από την ομάδα εργασίας μαστού του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). [7]

Η μυοεπιθηλίωση χαρακτηρίζεται από την παρουσία πο-
λυεστιακών μικροσκοπικών αλλοιώσεων που εντοπίζονται 
στο περιφερικό σύστημα πόρων. [7] Το αδενομυοεπιθηλί-
ωμα ανάλογα με το πρότυπο ανάπτυξης του ή το κυτταρι-
κό τύπο διακρίνεται σε ατρακτοκυτταρικό, σωληνώδες και 
λοβιώδες. [8,9] 

Το μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα είναι σπάνιο κακόηθες νε-
όπλασμα το οποίο αποτελείται αμιγώς από μυοεπιθηλιακά 
κύτταρα. Αναπτύσσεται de novo ή σε έδαφος προϋπάρχοντος 
καλοήθους αδενομυοεπιθηλιώματος. [3,9] Πρόκειται για ψη-
λαφητό όγκο, παρατηρείται σε γυναίκες ηλικίας 45 - 81 ετών 
(μέση ηλικία 69.5 έτη). Το μέγεθός του κυμαίνεται από 1 - 4.8 
εκ., είναι καλά περιγεγραμμένος με σύσταση σκληρή και 
χροιά λευκόφαιη. 

Ιστολογικά, το ΚΜΚ στερείται επιθηλιακού στοιχείου, αποτε-
λείται από άτυπα ατρακτόμορφα μυοεπιθηλιακά κύτταρα που 
αναπτύσσονται διηθητικά στους γύρω ιστούς. Τα νεοπλασμα-
τικά κύτταρα εμφανίζουν ήπια έως μέτρια πυρηνική ατυπία. 
Ο αριθμός των μιτώσεων είναι <10/10 ΜΟΠ. Νεκρώσεις και 
αιμορραγίες είναι ασυνήθεις ενώ εστίες πλακώδους διαφο-
ροποίησης/μετάπλασης σπάνιες. [10]

Ο ανοσοφαινότυπος του ΚΜΚ είναι όμοιος των μυοεπιθηλι-
ακών κυττάρων, δηλαδή εκφράζουν τις βασικού τύπου κερα-
τίνες (CK5, CK14, CK17), την πρωτεϊνη S100, CD10, πρωτεϊνες 

ειδικών των λείων μυϊκών κυττάρων, όπως η ακτίνη (SMA), 
η βαριά αλυσίδα της μυοσίνης των λεϊων μυϊκών ινών (SMM 
- HC), καλπονίνη και η βαριά καλδεσμόνη. [11] Πρόσφατες με-
λέτες έχουν δείξει ότι τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα εκφράζουν 
την πυρηνική πρωτεϊνη p63. [12] 

Η διάγνωση το ΚΜΚ είναι πολύ δύσκολη γιατί μπορεί να 
μιμηθεί διάφορες καλοήθεις και κακοήθεις οντότητες. Λόγω 
της έντονης στρωματικής μυο/ινοβλαστικής αντίδρασης και 
της ατρακτόμορφης μορφολογίας των νεοπλασματικών κυτ-
τάρων, το νεόπλασμα μπορεί να μιμηθεί αντιδραστική ίνωση, 
ακτινωτή ουλή, ινωμάτωση ή μυοινοβλαστικές αλλοιώσεις 
όπως φλεγμονώδη μυοϊνοβλαστικό όγκο και μυοϊνομυοβλά-
στωμα. [3] Στις περιπτώσεις αυτές ο ρόλος της ανοσοϊστοχη-
μείας είναι σημαντικός όπως πχ. στην ινωμάτωση τα νεοπλα-
σματικά κύτταρα είναι αρνητικά στις βασικού τύπου κερατίνες 
και στους μυοεπιθηλιακούς δείκτες σε αντίθεση με το ΚΜΚ 
όπου αυτά είναι θετικά.

Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνονται διάφορα 
σαρκώματα όπως λειομυοσάρκωμα, αγγειοσάρκωμα καθώς 
και ορισμένες ποικιλίες του μεταπλαστικού καρκινώματος του 
μαστού. Όσο αφορά την τελευταία οντότητα αρκετές μελέτες 
έδειξαν αυξημένο ποσοστό θετικότητας στους μυοεπιθηλια-
κούς δείκτες (p63, maspin p - cadherin) υποστηρίζοντας έτσι 
την άποψη της Tavassoli ότι τα μυοεπιθηλιακά και μεταπλαστι-
κά καρκινώματα έχουν μυοεπιθηλιακή ιστογένεση και διαφο-
ροποίηση ή ότι προέρχονται από ένα αρχέγονο κοινό κύτταρα. 
[13] Επιπλέον κύριο γνώρισμα και των δύο είναι η απουσία 
έκφρασης των ορμονικών υποδοχέων( ER,PR) και του υπο-
δοχέα Her - 2, ο λεγόμενος «τριπλά αρνητικός» φαινότυπος [3] 
σε συνδυασμό με την έκφραση των κυτοκερατινών υψηλού 
μοριακού βάρους (όπως CK5, CK14, CK17), και του EGFR, χα-
ρακτηριστικά του βασικού - τύπου καρκινώματος του μαστού. 
[14] Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι οι ασθενείς μπορεί να 
επωφεληθούν από την στοχευμένη θεραπεία έναντι του υπο-
δοχέα EGFR είτε με μονοκλωνικά αντισώματα (cetuximab) 
είτε με αναστολείς τυροσινικών κινασών (gefitinib). [15] 

Η πρόγνωση του μυοεπιθηλιακού καρκινώματος εξαρτάται 
από το μέγεθος του όγκου, την σοβαρή ατυπία και τον υψη-
λό μιτωτικό δείκτη. Είναι δυνατόν να δώσουν λεμφαδενικές 
αλλά και αιματογενείς (πνευμονικές, οστικές, εγκεφαλικές) 
μεταστάσεις. [3,16] Παρόλο που οιπληροφορίες σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των διαφορετικών επιλογών θεραπείας 
είναι λιγοστές λόγω της σπανιότητας του νεοπλάσματος η θε-
ραπεία εκλογής είναι η τοπική ευρεία εκτομή με βιοψία του 
λεμφαδένα φρουρού. 

Εικόνα 3: Θετική πυρηνική χρώση των νεοπλασματικών κυττά-
ρων με P63 (P63 x 200)
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CT Myoepithelial breast carcinoma: A rare clinical entity

A. Zizi-Sermpetzoglou1, A. Apostolopoulos2, D. Myoteri1, D. Dellaportas3, A. Marinis2 
1 Department of Pathology, Tzaneio General Hospital, Piraeus, Greece
2 1st Department of Surgery, Tzaneio General Hospital, Piraeus, Greece
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Myoepithelial carcinoma of the breast is a rare neoplasm. These tumors fully consist of myoepithelial 
cells usually having a spindle shape. Myoepithelial carcinoma arises from myopepithelial cells and can 
develop de novo or from benign adenoepythelioma. Women aged 45 - 86 are affected and the average 
size is 1 - 4.8cm. We present a case of an 82 year old woman who underwent wide local excision of a 
breast tumor with concominant axillary lymph nodal dissection. The specimen consisted of 12.5x9x6 
cm of breast tissue covered by an elliptical part of skin 9x2.8 cm. Sections of the breast specimen 
showed a 3.6x3.4x2 cm grey mass of hard texture with cystic degeneration. Twelve lymph nodes were 
found in the axillary fat, the largest one having a maximum diameter of 2.5 cm. Micropically, groups of 
atypical cells of various sizes were identified having large, irregular nuclei with a high mitotic index. 
The immunological phenotype was P63(+), CK903(+), CK5/6(+), CD10(+), [ER( - ), PR( - ), cerb2( - ), triple 
negative EGFR(+). The final diagnosis was myoepithelial carcinoma of the breast.
Malignant myoepithelioma of the breast is a very aggressive disease which is udually associated with 
metastatic disease at the time of diagnosis. Little is found in the current literature about this clinical 
entity and histopathological diagnosis is difficult due to its rarity. Myoepithelial carcinoma mimics 
various benign and malignant masses of the breast. Information about therapeutic options is limited 
but wide local excision with sentinel lymph node biopsy seems to be the current treatment of choice. 

KEYWORDS: Myoepithelial carcinoma, breast cancer, immunohistochemistry 
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